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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
1ª peça  

jornalística 

 
Reportagem 
 
 
 
 
 
 
 

Furacão 

Dorian 

 
Hard 

- Encontra-se 

de pé na 

abertura do 

telejornal; 

- Desloca-se 

da direita 

para a 

esquerda; 

- Vestuário 

formal: Fato 

completo 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

séria, formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- Movimento 

corporal 

contínuo, 

recorrendo 

com 

frequência a 

- Cor da 

cenografia: 

azul e branco; 

- A abertura 

do telejornal 

é 

acompanhada 

com música 

fundo; 

- Chão 

Cinzento; 

- No cenário 

está inserida 

uma tela com 

uma 

infografia 

com alguns 

elementos 

gráficos de 

abertura do 

telejornal, 

entre os 

quais, uma 

infografia 

(paleta de 

cores 

diersificadas, 

desde o 

amarelo, 

verde, 

Encontra-se 

posicionado 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã 

televisivo. 

Pitograma, 

de cor 

branco, de 

dimensão 

reduzida, 

faz-se 

acompanhar 

com o 

numero 1, 

isto é, o 

número de 

identificação 

do canal. 

Internacional Não 

aplicável. 

Com 1 

entrevista 

não-

diferida, em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro de 

Behamas); a 

2ª entrevista 

não-

diferida, 

fora do 

estúdio 

(familiar – 

avó da 

vitíma); a 3ª 

entrevista 

não-

diferida, 

dentro do 

estúdio 

(Governador 

de Flórida). 

2m 30 s Aplicável - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;1 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste.  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

- RTP1 faz 

estudo 

gráfico sobre 

deslocação 

do Furacão 

Dorian, 

classificando-

o na categoria 

4, através de 

uma 

infografia 

dinâmica.  

- Abertura do 

telejornal – 

10 segundos; 
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1 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos de animação encontram-

se sempre inseridos durante as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP. 

gestos  com 

as mão, o 

frazir de 

pálpebras, de 

forma a ir ao 

encontro da  

informação 

que difunde 

na infografia 

dinâmica; 

- Por detrás 

do pivot está 

uma tela com 

com uma 

infografia  

dinâmica 

como de 

abertura do 

telejornal. 

  

vermelho, 

cinza); ao 

lado 

encontra-se 

um retângulo  

azul, com 

letra de 

caixa-aberta, 

de texto 

branco; 

símbolo de 

sinalização 

de cor 

vermelha; o 

número 4 de 

cor branca. A 

infografia 

move-se da 

direita para a 

esquerda. A 

animação é 

em cross 

dissolve, 

porém,  a 

animação de 

saída é o 

inverso do da 

entrada. 

- A 

reportagem 

recorre 

imagens, 

vídeos 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada.   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada.  

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, texto de cor branca, sem fundo. A 

legendagem surge em cross dissolve, sendo que a 

animaçãode saída é o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado. Este encontra-se posicionado no 

canto superior direito do ecrã.  É composto por um 

pequeno  retângulo branco, texto preto, em caixa-

pequena e por um  retângulo preto, com dimensão 

maior, cor preta e caixa-pequena.  Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função / pertence. O texto é alinhado à 

direita. O processo de animação: forma-se da 

direita para a esquerda, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função profissional. 
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traumáticos, 

testemunhos 

de famíliares 

em que seu 

estado 

emocional é 

caricato. 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, texto de cor branca, sobre retângulo 

de cor preta. A legendagem surge em cross 

dissolve, sendo que a animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

- O quarto oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado. Este encontra-se posicionado no 

canto superior direito do ecrã.  É composto por um 

pequeno  retângulo branco, texto preto, em caixa-

pequena e por um  retângulo preto, com dimensão 

maior, cor preta e caixa-pequena.  Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função / grau de parantesco. O texto é 

alinhado à direita. O processo de animação: 

forma-se da direita para a esquerda, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com o 

grau de parantesco à vitíma. 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, texto de cor branca, sobre retângulo 

de cor preta. A legendagem surge em cross 

dissolve, sendo que a animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

- Grafismo posicionado no canto superior direito 

do ecrã, cor preta, texto branco em caixa-alta. O 

texto está alinhado à direita. Surge da direita para 

a esquerda. O processo de animação: forma-se da 

direita para a esquerda, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. O retângulo azul está 

preenchido “Imagens Eyewitness”.  

- O quinto oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado. Este encontra-se posicionado no 

canto superior direito do ecrã.  É composto por um 
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pequeno  retângulo branco, texto preto, em caixa-

pequena e por um  retângulo preto, com dimensão 

maior, cor preta e caixa-pequena.  Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função / grau de parantesco. O texto é 

alinhado à direita. O processo de animação: 

forma-se da direita para a esquerda, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

sua função profissional. 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, texto de cor branca, sem fundo. A 

legendagem surge em cross dissolve, sendo que a 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste.  

- O sétimo oráculo é idêntico ao sexto oráculo.  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 
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2 Tipografia utilizada pelo Telejornal em todas as emissões jornalísticas televisivas durante o período de análise. 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores2.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian  

 

Hard 

- O pivot 

mantem-se 

de pé; 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

completo 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

séria, 

formal; 

- 

Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- 

Movimento 

corporal 

contínuo, 

recorrendo 

com 

frequência 

a gestos  

- Cenografia 

de cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

Cinzento; 

- No cenário 

está inserida 

uma tela com 

uma 

infografia 

com alguns 

elementos 

gráficos de 

abertura do 

telejornal, 

entre os 

quais, uma 

infografia 

(paleta de 

cores 

diersificadas, 

desde o 

amarelo, 

verde, 

vermelho, 

cinza); ao 

lado 

encontra-se 

Mantem-se Internacional  Não 

aplicável. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

fora do 

estúdio 

(cidadão 

português). 

2m 05 s Aplicável - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada. 

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

texto de cor branca, sem fundo. A legendagem surge 

em cross dissolve, sendo que a animação de saída é 

o inverso do da entrada. 

- Grafismo para som. Entrevista telefónica – recurso 

complementar a ficheiros de aúdio. Ambos os 

grafismos são compostos por um fundo azul. À 

esquerda no ecrã televisivo, numa leitura de cima 

para baixo, um retângulo vertical, onde está inserida 

a fotografia do cidadão português-  entrevistado,por 

baixo do retângulo, um retângulo branco e por cima 

dele o texto em preto, alinhado à esquerda, com o 

nome do entrevistado português.  Por baixo do 

- RTP1 faz 

estudo gráfico 

sobre 

deslocação do 

Furacão 

Dorian, 

classificando-

o na categoria 

4, através de 

uma infografia 

dinâmica. 
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com as 

mão, o 

frazir de 

pálpebras, 

de forma a 

ir ao 

encontro da  

informação 

que 

difunde na 

infografia 

dinâmica; 

Por detrás 

do pivot 

surge uma 

tela com 

infografia  

dinâmica 

como de 

abertura do 

telejornal. 

um retângulo  

azul, com 

letra de 

caixa-aberta, 

de texto 

branco; 

símbolo de 

sinalização 

de cor 

vermelha; o 

número 4 de 

cor branca. 

Os 

elementos 

gráficos 

visuais da 

infografia 

movem-se da 

direita para a 

esquerda, de 

baico para 

cima e vice-

versa. A 

animação é 

em cross 

dissolve, 

porém,  a 

animação de 

saída é o 

inverso do da 

entrada 

retângulo, outra área com texto de cor branca, 

também alinhado à esquerda, está a função do 

entrevistado cidadão português. Do lado direito 

deste grupo de elementos visuais encontra-se um 

retângulo de enorme dimensão , alinhado à direita e 

que ocupa uma grande parte do espaço do ecrã 

televisivo, sendo que, o ecrã serve de espaço para 

difundir a imagem do restaurante onde o cidadão 

português trabalha. Estes elementos entram de forma 

simultânea no ecrã através de cross dissolve. O 

movimento realiza-se pelas linhas de som animadas 

(Audio Spectrum effect) e a técnica de grafismo é 

2D.  

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

texto de cor branca, sem fundo, encontrando-se 

inserido dentro da imagem. A legendagem surge em 

cross dissolve, sendo que a animaçãode saída é o 

inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome d profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste.  

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo. 
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A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil 

aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 
3ª peça  

jornalística   

 
TEASER 
 
 
 
 
 
 

Brexit 

 

Hard  

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Internacional Não 

Aplicável 

17 segundos Não 

Aplicável 
- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o retângulo 

à direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação é 

muito acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com números 

escritos reduzidos correspondente ao número da 

página do teletexto (885). Assente sobre um retângulo 

negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é 

composto por outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos se 

movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos 

aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. 

Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior 

do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à esquerda.   

-  Música 

fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo 

a voz off do 

pivot. 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o retângulo 

à direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação é 

muito acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
3ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 
 

SNS (Saúde) 

 
Hard 

- O pivot na 

terceira 

peça 

jornalística 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- Cenografia de 

cor azul e branco; 

- Espaço sóbrio; 

- Acompanhada 

com música; 

- Parte de um 

plano geral do 

estúdio televisivo 

para um plano 

mais próximo do 

pivot.   

- Por detrás do 

pivot encontra-se 

a sala de redação 

que se faz 

companhar de 

diversos ecrãs – 

teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. Com 

uma paleta de 

cores 

diversificada, mas 

a cores 

prediminantes era 

o azul em toda a 

área de estúdio.  

- Atrás do pivot 

encontra-se uma 

mulher, de costas 

Mantem-se Nacional Não aplicável. 

Com 1 

entrevista não-

diferida em 

estúdio 

(Presidente 

associação 

administradores 

hospitalares); 

com 1 

entrevista não-

diferida fora do 

estúdio (Vogal 

administração 

central do 

sistema de 

saúde). 

3m 08s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas 

persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Apresenta-

se com números escritos reduzidos 

correspondente ao número da página do 

teletexto (885). Assente sobre um retângulo 

negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. 

- Novos 

dados 

estatísticos 

colocados  no 

ecrã, lado 

direito, fundo 

semi-

transparente, 

sobre as 

cirurgias 

hospitalares 

privados e 

setor social, 

em 2018.  - 

Atualização 

de novos 

dados, lado 

direito, fundo 

semi-

transparente, 

sobre o valor 

de cirurgias 

hospitalares 

públicos em 

2018. 

Ressalva-se, 

que nesse 

estudo os 

dados 

estatíticos são 
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- O frazir de 

pálpebras 

para 

apresentar a 

informação. 

 

voltadas para o 

pivot, sentada, no 

computador, 

porém, com um 

certo movimento 

corporal 

constanste. Do 

lado direito, 

encontra-se uma 

pessoa (não se 

consegue 

identificar o 

sexo), de frente 

para o pivot, 

sentada, no 

computador,  

porém, com 

determinado 

movimento 

corporal. 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo 

do entrevistado. Este encontra-se 

posicionado no canto inferior esquerdo do 

ecrã.  É composto por um pequeno  

retângulo branco, texto preto, em caixa-

pequena e por um  retângulo preto, com 

dimensão maior, cor preta e caixa-pequena.  

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função.  

O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação: forma-se da esquerda para a 

direira, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função profissional. 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Posteriormente, atualização com 

informação nova em ambos os retãngulos. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

apresentados 

havendo uma 

comparação 

do ano de 

2017 e 2018.   
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dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. 

- O quinto oráculo é designado por oráculo 

do entrevistado. Este encontra-se 

posicionado no canto inferior esquerdo do 

ecrã.  É composto por um pequeno  

retângulo branco, texto preto, em caixa-

pequena e por um  retângulo preto, com 

dimensão maior, cor preta e caixa-pequena.  

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função.  

O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação: forma-se da esquerda para a 

direira, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função profissional. 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 



17 
 

 

  

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

do profissional ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste.  

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo. 

A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. O intuito é apresentar 

um visual sério, atual e limpo com um 

design adaptável, com baixa expressura da 

fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Campanhas 

de 

Despesas  

(Política) 

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

- Cenografia do 

estúdio de cor 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio; 

- Plano próximo 

do pivot.   

- Por detrás do 

pivot encontra-

se a sala de 

redação que se 

faz companhar 

de diversos ecrãs 

– teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. Com 

uma paleta de 

cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

toda a área de 

estúdio.  

- Atrás do pivot 

encontra-se uma 

mulher, de 

costas voltadas 

para o pivot, 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

46 

segundos 

Não  

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos  reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 11 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off por 

35 segundos. 
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apresentar a 

informação. 

 

sentada, no 

computador, 

porém, com um 

certo 

movimento 

corporal 

constanste.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Partidos 

Politicos 

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás do 

pivot. 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco;  

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot.   

- Por detrás do 

pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que se 

faz companhar 

de diversos 

ecrãs – teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

toda a área de 

estúdio.  

Mantem-se  Nacional  Não Aplicável. 

Com uma 

entrevista não 

diferida, fora 

do estúdio 

(Coordenadora 

do BE). 

46 

segundos 

Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. 

Atualização de informação no mesmo oráculo. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O segundo oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado. Este encontra-se posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã.  É composto por 

um pequeno  retângulo branco, texto preto, em 

caixa-pequena e por um  retângulo preto, com 

dimensão maior, cor preta e caixa-pequena.  Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome do entrevistado ou função.  O texto é 

Não aplicável 
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apresentar a 

informação. 

 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para o 

pivot, sentada, 

no 

computador. 

Do lado direito 

do pivot 

encontra-se 

uma pessoa 

(não é possível 

identificar o 

sexo) sentada, 

posicionada de 

frente para o 

pivot.   

A cadeira do 

pivot é branca. 

alinhado à esquerda. O processo de animação: 

forma-se da esquerda para a direira, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função profissional. 

- O terceiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O quarto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. 

Atualização de informação no mesmo oráculo. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  
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- O primeiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. 

Atualização de informação no mesmo oráculo. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O segundo oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado. Este encontra-se posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã.  É composto por 

um pequeno  retângulo branco, texto preto, em 

caixa-pequena e por um  retângulo preto, com 

dimensão maior, cor preta e caixa-pequena.  Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome do entrevistado ou função.  O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação: 

forma-se da esquerda para a direira, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função profissional. 

- O terceiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O quarto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 
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comprimento  conforme o tamanho do texto. 

Atualização de informação no mesmo oráculo. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste.  

- O sexto oráculo é idêntico ao quinto oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça  

jornalística 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Partidos 

Politicos 

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

-O frazir de 

pálpebras 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot.   

- Por detrás 

do pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que 

se faz 

companhar de 

diversos ecrãs 

– teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de 

cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

34 

segundos 

Não 

Aplicável 

-  Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com números 

escritos reduzidos correspondente ao número da 

página do teletexto (885). Assente sobre um retângulo 

negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação forma-se 

da esquerda para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o inverso do 

da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 12 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas aparece 

a sua voz off 

nos restantes 

22 segundos. 
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para 

apresentar a 

informação. 

 

toda a área de 

estúdio.  

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para 

o pivot, 

sentada, no 

computador.  

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Partidos 

Politicos 

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás do 

pivot. 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot.   

- Por detrás 

do pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que 

se faz 

companhar de 

diversos ecrãs 

– teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de 

cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

Mantem-se Nacional Com 1 

entrevista 

não-diferida, 

fora do 

estúdio 

(autarca 

português). 

Com 1 

entrevista 

não-diferida, 

em estúdio 

(autarca 

português). 

34 segundos Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas 

persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Apresenta-se 

com números escritos reduzidos 

correspondente ao número da página do 

teletexto (885). Assente sobre um retângulo 

negro com transparência; 

Grafismo com língua gestual portuguesa;  

O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

- RTP1 coloca no 

ecrã o documento 

que os autarcas 

irão recorrer à 

sentença e 

posteriormente, 

por cima, surge 

um relato de um 

dos autarcas a 

mencionar que “é 

um processo 

kafkiano e uma 

decisão 

absolutamente 

injusta e 

desproporcionada. 

Vamos até às 

últimas instâncias 

para defender o 

nosso bom nome. 

É absurdo, imoral 

e vexatório”.  

Queixa 

apresentada por 

partido juntos 

pelo povo. Surge 

pela segunda vez 

no ecrã o 

documento que os 

autarcas irão 
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apresentar a 

informação. 

 

toda a área de 

estúdio.  

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para 

o pivot, 

sentada, no 

computador.  

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

do profissional ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

recorrer à 

sentença e por 

cima surge um 

relato de um dos 

autarcas entre 

aspas. Retângulo 

branco, caixa 

pequena, letra 

preta. Aparece da 

direita para a 

esquerda. 
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esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função profissional. 

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo.  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. O intuito é apresentar 

um visual sério, atual e limpo com um design 

adaptável, com baixa expressura da fonte para 

garantir uma leitura fácil aos olhos dos 

telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
8ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 
 

Águas de 

Mafra – 

Canalizações  

 

Hard  

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot; 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot;   

- Por detrás 

do pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que 

se faz 

companhar de 

diversos ecrãs 

– teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de 

cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevista não 

diferida, fora 

do estúdio 

(cidadãos 

portuguesas). 

Com uma 

entrevista não 

diferida,  fora 

do estúdio 

(Presidente 

da Câmara 

Municipal). 

2m 34s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

-  RTP1 

coloca 

informação 

priviligiada 

no lado 

direito do 

ecrã sob 

fundo semi-

transparente 

da empresa 

“be water” de 

Mafra. 
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apresentar a 

informação. 

 

toda a área de 

estúdio.  

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para 

o pivot, 

sentada, no 

computador. 

À frente dessa 

mulher, 

encontra-se 

posicionado 

um homem, 

sentado, à 

frente do 

computador, 

de costas 

voltadas para 

o pivot, 

porém, em 

constante 

movimento 

corporal. Já 

do lado 

direiro 

encontra-se 

uma pessoa , 

(não é 

possível 

identificar o 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função profissional. 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 
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sexo), 

sentada, 

posicionada 

de frente para 

o pivot.  

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função profissional. 

- O sétimo é idêntico ao sexto oráculo. 

- O oitavo é idêntico ao sétimo oráculo. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
9ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Reivindicações 

FENPROF   

 
Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot.   

- Por detrás do 

pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que se 

faz companhar 

de diversos 

ecrãs – teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

toda a área de 

estúdio.  

- Do lado 

esquerdo do 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Secretário 

de estágio  

da 

FENPROF. 

1m 38s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

Não 

Aplicável 
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para 

apresentar a 

informação. 

 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para o 

pivot, sentada, 

no 

computador. 

Já do lado 

direiro 

encontra-se 

uma pessoa , 

(não é possível 

identificar o 

sexo), sentada, 

posicionada de 

frente para o 

pivot.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional. 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 
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sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional. 

- O sétimo é idêntico ao sexto oráculo. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
10ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Intermunicipalização 

da STCP (revoltas)   

 
Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

-Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot.   

- Por detrás 

do pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que 

se faz 

companhar de 

diversos ecrãs 

– teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de 

cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

toda a área de 

estúdio.  

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(comissão de 

trabalhadores 

da STCP). 

Com uma 

entrevista 

não-diferida 

fora do 

estúdio 

(Ministro do 

Ambiente e 

da Transição 

Energética). 

1m 45s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Pitograma 

de dimensões reduzidas, estático, mas 

persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. 

Apresenta-se com números escritos 

reduzidos correspondente ao número da 

página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

Não 

Aplicável 
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para 

apresentar a 

informação. 

 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para 

o pivot, 

sentada, no 

computador. 

Já do lado 

direiro 

encontra-se 

uma pessoa , 

(não é 

possível 

identificar o 

sexo), 

sentada, 

posicionada 

de frente para 

o pivot.  

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função 

profissional. 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 
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caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. Atualização da informação no 

mesmo oráculo.  O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-

se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função 

profissional. 

- O sétimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 
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branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O oitavo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 
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primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função 

profissional. 

- O décimo oráculo é idêntico ao sexto 

oráculo. 

- O décimo primeiro oráculo é odêntico ao 

sétimo oráculo. 

A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. O intuito é apresentar 

um visual sério, atual e limpo com um 

design adaptável, com baixa expressura da 

fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
11ª peça  

jornalística   

 
Notícia 
 
 
 
 
 

Subvenções 

Mensais 

Vitalícias   

 

Hard  

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot; 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano 

próximo do 

pivot;  

- Por detrás do 

pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que se 

faz 

companhar de 

diversos ecrãs 

– teasers 

jornalísticos 

dinâmicos. 

Com uma 

paleta de 

cores 

diversificada, 

mas a cores 

prediminantes 

era o azul em 

toda a área de 

estúdio;  

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

31 s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com números 

escritos reduzidos correspondente ao número da 

página do teletexto (885). Assente sobre um retângulo 

negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas surge a 

sua voz off nos 

restantes 21 

segundos. 
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para 

apresentar a 

informação. 

 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para 

o pivot, 

sentada, no 

computador. 

Já do lado 

direiro 

encontra-se 

uma pessoa , 

(não é 

possível 

identificar o 

sexo), 

sentada, 

posicionada 

de frente para 

o pivot.  

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 
ª peça  

jornalística 

 
TEASER 
 
 
 
 
 
 

Teaser 

Família 

Sabutava 

Nazis 

 

Hard 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Internacional Não 

Aplicável 

Separador 

de 17 

segundos 

Não 

Aplicável 
- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas de 

dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior esquerda 

do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, estático, mas 

persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Apresenta-se com números escritos reduzidos 

correspondente ao número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, pequenas 

dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por outro 

retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, caixa-

alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo branco. 

Ambos se movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos aparecem ao 

mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o terço 

inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à esquerda.   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type Foundry. 

O intuito é apresentar um visual sério, atual e limpo com um 

-  Música 

fundo durante 

os 17 

segundos do 

teaser, tendo 

a voz off do 

pivot. 
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design adaptável, com baixa expressura da fonte para garantir 

uma leitura fácil aos olhos dos telespetadores. 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas de 

dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça  

jornalística 

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Boris 

Hohnson 

(Politica) 

 
Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás do 

pivot; 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

-   Espaço 

sóbrio; 

- Plano Geral 

do estúdio da 

redação 

jornaística 

partindo para 

um plano 

ligeiramente 

mais próximo 

do pivot. 

Ressalva-se 

que este plano 

é um pouco 

menos 

próximo que 

as emissões 

anteriores. 

- 

Acompanhado 

com música 

fundo até o 

pivot 

apresentar a 

informação. 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não doferida 

fora do 

estúdio 

(Primeiro-

Ministro 

Boris 

Johnson); 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Líder 

Partido 

Trabalhista 

estrangeiro); 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio ( 

antigo 

primeiro 

ministo do 

Reino 

Unido); 

Com 1 

entrevista 

2m 15 s Aplicável - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

Não 

Aplicável 
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apresentar a 

informação. 

- Recurso à 

gesticulação 

de mãos, de 

forma 

constante, 

para 

apresentar a 

informação.  

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

esquerda.    

- Por detrás do 

pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação que se 

faz companhar 

por uma tela 

de grandes 

dimensões 

com elementos 

visuais: 

guarda-chuvas 

de, em 

maioria, de cor 

azul e estrelas 

amarelas, e 

apenas um 

guarda-chuva, 

com as cores 

da 

nacionalidade 

americana, em 

que este 

elemento 

visual está 

inserido no 

meio dos 

demais.   

não diferida 

em estúdio ( 

Primeiro 

Ministro da 

Irlanda). 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da dirita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional. Legendagem 

com tradução para a língua portuguesa, letra branco, 

sem fundo. Surge em cross dissolve, sendo que 

animação de saída é o inverso do da primeira.  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da dirita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 
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- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma mulher, 

de costas 

voltadas para o 

pivot, sentada, 

no 

computador. 

Já do lado 

direiro 

encontra-se 

duas pessoas, 

(não é possível 

identificar o 

sexo), 

sentadas. Uma 

encontra-se 

posicionada de 

frente para o 

pivot, 

enquanto que a 

outra se 

encontra 

posicionada de 

costas voltadas 

para o pivot.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

- Há frente do 

pivot 

posicionam-se 

dois 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em cross 

dissolve, sendo que animação de saída é o inverso 

do da primeira.  

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da dirita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em cross 

dissolve, sendo que animação de saída é o inverso 

do da primeira.  

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  
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dispositivos 

eletrónicos, 

estando o 

mesmo de 

frente para um 

deles. 

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da dirita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em cross 

dissolve, sendo que animação de saída é o inverso 

do da primeira.  

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional. 

- O oitavo oráculo é idêntico ao sétimo oráculo.  
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça  

jornalística   

 
 
Notícia 
 
 
 
 

Tensão 

Militar Israel 

(Guerra) 

 
Hard 

- O pivot encontra-se 

sentado; 

- Sala de redação 

jornalística encontra-se 

por detrás do pivot; 

- Vestuário formal: Fato 

cinzento; gravata 

castanha às riscas – da 

cinta para cima.  

- Postura séria, formal; 

- Microfone colocado  

no fato do pivot (lado 

esquerdo); 

- O frazir de pálpebras 

para apresentar a 

informação. 

 

- Cenografia do 

estúdio de cor 

branco e azul; 

- Espaço sóbrio; 

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-

se centralizado.  

- Por detrás do pivot 

encontra-se a sala de 

redação que se faz 

companhar por 

pessoas e 

dispositivos 

eletrónicos. A 

parede de fundo da 

sala de redação é 

azul.    

- Do lado esquerdo 

do pivot encontra-se 

uma mulher, de 

costas voltadas para 

o pivot, sentada, no 

computador.  

Também se 

encontram duas 

pessoas (não é 

possível identificar 

o sexo), sentadas à 

frente dos seus 

dispositivos 

Mantem-se Internacional Não 

Aplicável 

30 s Aplicável   - Mosca de canal RTP1, 

encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma 

de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não 

contém animação; 

- Identificador do teletexto, 

encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Apresenta-

se com números escritos 

reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto 

(885). Assente sobre um 

retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa;  

- O primeiro oráculo é 

composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se 

da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo 

é o reverso do de entrada. 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 9 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas a voz 

off do pivot 

permanece nos 

restantes 21 

segundos. 
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eletrónicos, de 

frente para o pivot. 

Do lado direito do 

pivot não se 

encontra nenhum 

elemento humano, 

apenas, 

computadores. 

Encontra-se um 

computador com 

um teaser dinâmico 

a funcionar de frente 

para os 

telespetadores.  

- A cadeira do pivot 

é branca. 

- Há frente do pivot 

posicionam-se dois 

dispositivos 

eletrónicos, estando 

o mesmo de frente 

para um deles. 

- O segundo oráculo é 

composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  

retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. 

O processo de animação 

forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é 

apresentar um visual sério, 

atual e limpo com um design 

adaptável, com baixa 

expressura da fonte para 

garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça  

jornalística 

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Protesto 

em Hong 

Kong   

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás do 

pivot. 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima;  

- Postura 

séria, formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras para 

apresentar a 

informação. 

-  Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano  mais 

alargado; 

- O pivot 

encontra-se 

centralizado.  

- Por detrás do 

pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação.Atrás 

do pivot 

encontra-se 

uma tela com 

uma imagem. 

A imagem 

contem 

elementos 

visuais: 

milhares de 

pessoas 

revoltadas, 

com cartazes, 

cor amarela, 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(aluna 

universitária 

protestante); 

com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Comissário 

Adjunto 

Polícia 

Hong 

Kong). 

1m 43s Aplicável  - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

Não 

Aplicável 



52 
 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

de forma 

contínua na 

apresentação 

da 

informação.  

 

letra chinesa, 

em caixa-alta. 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

apenas os 

aparelhos 

eletrónicos. 

Do seu lado 

direito, 

encontra-se 

uma pessoa 

(não é possível 

identificar o 

sexo), sentada, 

à frente do 

computador, 

posicionada de 

costas para o 

pivot. 

Encontra-se 

um 

computador 

com um teaser 

dinâmico a 

funcionar de 

frente para os 

telespetadores.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

- Há frente do 

pivot 

posicionam-se 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da dirita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa- pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da dirita para a esquerda. A primeira 
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dois 

dispositivos 

eletrónicos, 

estando o 

mesmo de 

frente para um 

deles. A cor é 

cinzenta. 

- As cadeiras 

da sala de 

redação são 

azuis. As 

mesas de cor 

cinzenta. 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
15ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Crise na 

Argentina   

 
(Guerras) 

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás do 

pivot. 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

-  A cenografia 

do estúdio é de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Plano  mais 

alargado; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à direita;  

- Por detrás do 

pivot 

encontra-se a 

sala de 

redação.Atrás 

do pivot 

encontra-se 

uma tela com 

uma imagem. 

A imagem 

contem 

elementos 

visuais: sol, 

grande 

dimensão, cor 

amarela, com 

duas linhas 

Mantem-se Internacional  Não diferido. 

Com uma 

entrevista 

não diferida, 

em estúdio 

(Ministro 

Finanças 

Argentina); 

Com uma 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Analista); 

Com uma 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Conf. 

Empresarial); 

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

em estúdio 

(Presidente 

Argentina); 

2m 07s Aplicável  - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

Não 

Aplicável 
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apresentar a 

informação. 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

de forma 

contínua na 

apresentação 

da 

informação.  

 

verticais da cor 

azul. O resto é 

de cor branca.  

- Do lado 

direirto do 

pivot 

encontra-se os 

aparelhos 

eletrónicos e 

um jovem, 

sentado, à 

frente do 

computador,  

dposicionado 

de frente para 

o pivot. 

Encontra-se 

um 

computador 

com um teaser 

dinâmico a 

funcionar de 

frente para os 

telespetadores.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

- Há frente do 

pivot 

posicionam-se 

dois 

dispositivos 

eletrónicos, 

estando o 

mesmo de 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco,  de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da dirita para a esquerda. A primeira 
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frente para um 

deles. A cor é 

cinzenta; 

- As cadeiras 

da sala de 

redação são 

azuis. As 

mesas de cor 

cinzenta. 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da dirita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 
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função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da dirita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da dirita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 
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e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional. 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira.  

- O oitavo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional.  

- O nono oráculo é idêntico ao oitavo oráculo.  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalistica 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 
ª peça  

jornalística  

 
TEASER 
 
 
 
 
 

Resgate na 

Póvoa do 

Varzim 

 
Hard 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Nacional  Não 

Aplicável 

17 segundos Não 

Aplicável 
- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche parte 

do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o movimento 

de cima para baixa, quando ambos os retângulos preenchem 

o ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

Identificador do teletexto, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Apresenta-se com números escritos 

reduzidos correspondente ao número da página do teletexto 

(885). Assente sobre um retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. 

Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. Oráculo 

azul que ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, havendo 

uma ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda.   

-  Música 

fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo 

a voz off do 

pivot. 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual e 

limpo com um design adaptável, com baixa expressura da 

fonte para garantir uma leitura fácil aos olhos dos 

telespetadores. 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche parte 

do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o movimento 

de cima para baixa, quando ambos os retângulos preenchem 

o ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 
ª peça  

jornalística 

 
Teaser  
 
 
 
 
 

Benfica 

Goleia Braga 

(Futebol) 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Nacional  Não 

Aplicável 

17 segundos Não 

Aplicável 
- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Apresenta-se com números escritos 

reduzidos correspondente ao número da página do teletexto 

(885). Assente sobre um retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. 

Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. Oráculo 

azul que ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, havendo 

uma ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda.   

- Música 

fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo 

a voz off do 

pivot. 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual e 

limpo com um design adaptável, com baixa expressura da 

fonte para garantir uma leitura fácil aos olhos dos 

telespetadores. 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho da 

1ª Parte do 

Telejornal  

- O pivot encontra-se 

sentado; 

- Vestuário formal: 

Fato cinzento; 

gravata castanha às 

riscas – da cinta para 

cima; 

- Microfone colocado  

no fato do pivot (lado 

esquerdo); 

- O pivot despede-se 

dizendo as próximas 

temáticas 

apresentadas na 

segunda abertura do 

telejornal. 

- O pivot despede-se 

da primeira parte do 

telejornal com um 

frazir de pálpebras, 

recurso à 

gesticulação das 

mãos, piscar de olho 

e um sorriso.  

 

-Cenografia do estúdio 

de cor azul e branco; 

- Espaço sóbrio; 

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-se 

centralizado.  

- Por detrás do pivot 

encontra-se uma tela 

de grandes dimensões, 

azul, com letra branca, 

caixa pequena a dizer 

“Telejornal”. parede de 

fundo da sala de 

redação é azul.    

- A cadeira do pivot é 

branca. 

- Desfecho da primeira 

parte acompanhada 

com música; 

- De um plano 

próximo parte para um 

plano mais geral do 

estúdio, visualizando-

se o estúdio num todo. 

- O tempo e o 

movimento é 

acelarado, mostrando, 

posteriormente, uma 

tela com as 

Não 

Aplicável 

Não Aplicável Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que 

mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois 

retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no 

movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando 

ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros 

- Mosca de canal RTP1, 

encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma 

de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, 

encontra-se na parte superior 

Não 

Aplicável 
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informações em 

destaque.  

 

esquerda do ecrã. Apresenta-

se com números escritos 

reduzidos correspondente ao 

número da página do 

teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua 

gestual portuguesa. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
16ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Triatleta 

Desaparecido 

(Tragédia) 

 
Hard  

- O 

telejornal 

reabre a 

segunda 

parte com 

um plano 

geral para 

para um 

plano mais 

particular, 

próximo do 

pivot.  

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Reabertura 

da segunda 

parte do 

telejornal 

acompanhada 

com música. 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontram-se 

duas pessoas, 

sentadas, à 

frente do 

computador. 

Porém, uma 

posiciona-se 

de frente para 

o pivot, 

enquanto que 

a outra se 

posiciona de 

costas 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com uma 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Cmdt. 

Polícia 

Marítima 

portuguesa). 

Com 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Cmdt. 

Naval del 

Miño). Com 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Militantes 

portugueses). 

1m 53 s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. 

- Reabertura 

da segunda 

parte do 

telejornal 

tem 12 

segundos. 
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cinta para 

cima;  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- O frazir de 

pálpebras 

para 

apresentar a 

informação. 

 

voltadas para 

o pivot.  

- Do seu lado 

direito apenas 

se encontram 

computadores, 

mesas e 

cadeiras. 

Também se 

encontra um 

computador 

com um teaser 

dinâmico 

posicionado 

aos olhos dos 

telespetadores.  

- Visualiza-se 

uma pessoa a 

andar de pé 

pela redação 

em fração de 

segundos.  

- A parede 

fundo da 

redação é azul, 

bem como o 

ambiente de 

trabalho dos 

computadores; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado. Este encontra-se posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã.  É composto por 

um pequeno  retângulo branco, texto preto, em 

caixa-pequena e por um  retângulo preto, com 

dimensão maior, cor preta e caixa-pequena.  Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome do entrevistado ou função.  O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação: 

forma-se da esquerda para a direira, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. A 

primeira linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função profissional. 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. 

Atualização da informação no mesmo oráculo. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 
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- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o   retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da dirita 

para a esquerda. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- Legendagem com tradução para a língua 

portuguesa, letra branco, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que animação de saída é o 

inverso do da primeira;  

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 
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comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o   retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

profissional;  

- O décimo oráculo é idêntico ao nono oráculo. 

- O décimo primeiro oráculo é idêntico ao  

décimo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
17ª peça  

jornalística 

 
Notícia 
 
 
 
 
 

Salvamento 

em Póvoa de 

Varzim 

(tragédia 

humana)   

 
Hard 

- Plano 

mais 

próximo do 

pivot; 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot; 

Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima;  

Postura 

séria, 

formal; 

Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- Cenografia 

do estúdio é de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Posicionado 

no centro; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontram-se 

duas pessoas, 

sentadas, à 

frente do 

computador. 

Porém, uma 

posiciona-se 

de frente para 

o pivot, 

enquanto que 

a outra se 

posiciona de 

costas 

voltadas para 

o pivot.  

- Do seu lado 

direito apenas 

se encontram 

computadores, 

Mantem-se Nacional  Não 

Aplicável 

1m 33s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. 

- Grafismo posciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Retângulo negro, letra de caixa-alta, 

-  Reabertura 

da segunda 

parte do 

telejornal tem 

12 segundos. 
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- O frazir de 

pálpebras 

para 

apresentar a 

informação. 

 

mesas e 

cadeiras. 

Também se 

encontra um 

computador 

com um teaser 

dinâmico 

posicionado 

aos olhos dos 

telespetadores.  

- A parede 

fundo da 

redação é azul, 

bem como o 

ambiente de 

trabalho dos 

computadores.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

texto branco. Aparece em cross dissolve, sendo 

que a animação de saída é o inverso do da 

entrada.  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o   retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional.  

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
18ª peça  

jornalística  

Notícia  
 
 
 
 
 
 

Salvamento 

em Póvoa de 

Varzim 

(Tragédia 

Humana)   

 

Hard 

- Plano 

mais 

próximo do 

pivot; 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Sala de 

redação 

jornalística 

encontra-se 

por detrás 

do pivot. 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – da 

cinta para 

cima.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Posicionado 

no centro; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontram-se 

duas pessoas, 

sentadas, à 

frente do 

computador. 

Porém, uma 

posiciona-se 

de frente para 

o pivot, 

enquanto que 

a outra se 

posiciona de 

costas 

voltadas para 

o pivot.  

- Do seu lado 

direito apenas 

se encontram 

computadores, 

Mantem-se Nacional  Não 

Aplicável 

1m 33s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. 

- Grafismo posciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Retângulo negro, letra de caixa-alta, 

-  Reabertura 

da segunda 

parte do 

telejornal 

tem 12 

segundos. 
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- O frazir de 

pálpebras 

para 

apresentar a 

informação. 

 

mesas e 

cadeiras. 

Também se 

encontra um 

computador 

com um teaser 

dinâmico 

posicionado 

aos olhos dos 

telespetadores.  

- A parede 

fundo da 

redação é azul, 

bem como o 

ambiente de 

trabalho dos 

computadores.  

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

texto branco. Aparece em cross dissolve, sendo 

que a animação de saída é o inverso do da 

entrada.  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o   retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional.  

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 
ª peça  

jornalística  

 
TEASER 
 
 
 
 
 

Jesus vence e 

comanda 

(futebol) 

 
Soft 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Nacional  Não 

Aplicável 

17 segundos Não 

Aplicável 
- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Apresenta-se com números escritos 

reduzidos correspondente ao número da página do 

teletexto (885). Assente sobre um retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo 

do retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. 

Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior do 

ecrã, havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda.   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual e 

-  Música 

fundo durante 

os 17 

segundos do 

teaser, tendo 

a voz off do 

pivot. 
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limpo com um design adaptável, com baixa expressura da 

fonte para garantir uma leitura fácil aos olhos dos 

telespetadores. 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça  

jornalística   

 
Notícia  

 
 
 
 
 

Futebol  

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se de 

pé; 

- Movimenta-se 

de um lado para 

o outro, 

gesticulando 

com as mãos de 

forma contínua e 

fanzir com as 

pálpebras ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata castanha 

às riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado esquerdo). 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Visualiza-se 

umas escadas 

cinzentas no 

fundo do 

estúdio; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

com 

elementos 

visuais 

estáticos: tem 

como fundo 

um relvado de 

campo de 

futebol verde 

e o simbolo do 

Brasileirão. O 

simbolo é 

Mantem-se Nacional  Não 

Aplicável 

1m 13s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do  teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

13s. 
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composto por 

amarelo, azul 

e branco. 

- 

Acompanhada 

com música. 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
20ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 
 
 
 
 
 
 

Futebol  

 

soft 

 
 

- O pivot 

encontra-se de 

pé; 

- Encontrava-se 

a olhar para o 

seu lado 

esquerdo, 

virando 

ligeiramente a 

cabeça para a 

camâra; 

- Movimenta-se 

de um lado para 

o outro, 

gesticulando 

com as mãos de 

forma contínua 

e fanzir com as 

pálpebras ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata castanha 

às riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura séria, 

formal; 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul;  

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Visualiza-

se uma 

pessoa a 

descer as 

escadas no 

fundo do 

estúdio; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está 

uma tela, 

com um 

relvado de 

futebol. 

 

Mantem-se Nacional  Não 

Aplicável 

30s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 14 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

30s. 
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- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado esquerdo). 

 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça  

jornalística   

 
Notícia 
 
 
 
 
 

Futebol   

 
Soft 

-O pivot 

encontra-se de 

pé; 

- Movimenta-

se de um lado 

para o outro, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com as 

pálpebras ao 

apresentar a 

informação; 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo). 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está 

uma tela, 

com grandes 

dimensões, 

com imagem 

estática. Na 

imagem está 

o treinador 

do sporting e 

o seu 

símbolo da 

equipa.  

 

Mantem-se Nacional  Não 

Aplicável 

2m 05s Aplicável   - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo no canto superior direito do ecrã, refere 

que as imagens a difundir pertencem à Sport Tv. 

Retângulo negro, letra branco, caixa-alta. Forma-se 

da direita para a esquerda. Aparece em cross dissolve, 

porém, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada;  

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

57s. 
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preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

22ª peça  

jornalística 

 
 
Notícia 
 
 
 
 

Futebol 

 
Soft 

- O pivot 

encontra-se 

de pé, 

posiciona-se 

no mesmo 

sitio, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com 

as pálpebras 

ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo). 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- As escadas no 

fundo do 

estúdio; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está uma 

tela, com 

grandes 

dimensões, 

com um 

relvado de 

futebol, 

emergindo, 

posteriormente, 

os dois 

simbolos de 

equipa de 

futebol bem 

como a 

classificação 

final de jogo. A 

imagem central 

referida 

desloca-se para 

a direita, 

movimento de 

cross dissolve, 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

25s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada. 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 19s. 
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 surgindo uma 

nova imagem 

de uma equipa 

de futebol no 

lado esquerdo. 

Ou seja, a tela 

fica composta 

com as duas 

imagens fundo, 

estáticas.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
23ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 
 
 
 
 
 
 

Futebol 

   
Soft 

- O pivot 

encontra-se de 

pé, posiciona-

se no mesmo 

sitio, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com as 

pálpebras ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está 

uma tela, 

com grandes 

dimensões, 

com uma 

imagem 

estática que 

representa o 

símbolo da 

Nação 

Portuguesa.  

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

25s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 3 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 22s. 



84 
 

 

  

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
24ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Futebol   

 
Soft 

- O pivot 

encontra-se de 

pé, posiciona-

se no mesmo 

sitio, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com as 

pálpebras ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo). 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está 

uma tela, 

com grandes 

dimensões, 

com uma 

imagem 

estática 

dividida em 

duas partes: 

a primeira, 

do lado 

esquerdo, 

encontra-se 

Sanches e 

um senhor a 

segurar a 

camisola 

vermelha de 

Sanches. A 

imagem 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

em estúdio 

(Jogador da 

Seleção 

Nacional 

portuguesa). 

2m 28s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos  teletexto (885). Assente sobre um 

retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

Não  

Aplicável 
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também é 

composta 

por inúmeras 

marcas que 

se encontram 

por detrás 

deles; O 

segundo, 

lado direito, 

é composta 

por um 

fundo todo 

vermelho 

com um 

símbolo 

futebolistico.  

 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional.  

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada. 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os   retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  



87 
 

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional.  

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada. 

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 
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cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional.  

- O décimo oráculo é idêntico ao nono oráculo. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
25ª peça  

jornalística 

 
Reportagem 
 
 
 
 
 
 

Futebol   

 
Soft 

- O pivot 

encontra-se 

de pé, 

posiciona-se 

no mesmo 

sitio, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com 

as pálpebras 

ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

- Cenografia do 

estúdio de cor 

branco e azul; 

- Espaço sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está uma 

tela, com 

grandes 

dimensões, com 

uma imagem 

estática que 

apresenta, o 

fundo de um 

relvado de 

campo de 

futebol, com os 

símbolos das 

equipas 

Flamengo e 

Palmeiras bem 

como o 

resultado final 

de jogo entre as 

duas. 

Entretanto, da 

esquerda para a 

direita, em 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Treinador 

do 

Flamengo). 

2m 40s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

Não 

Aplicavel 
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(lado 

esquerdo). 

 

movimento de 

cross dissolve, a 

imagem central 

posiciona-se do 

lado direito, 

urgindo uma 

nova, do lado 

esquerdo com 

as forografias 

de Jesus e 

Scolari.  

- As escadas por 

detrás do pivot; 

- Do lado 

esquerdo, um 

terço da parede 

do estúdio é 

azul. 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto  aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 
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- O sétimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O oitavo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O nono oráculo é idêntico ao oitavo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

26ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

Futebol 

 

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

de pé, 

posiciona-se 

no mesmo 

sitio, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com 

as pálpebras 

ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

- Cenografia do 

estúdio de cor 

branco e azul; 

- Espaço sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

 - Do lado 

esquerdo do 

pivot está uma 

tela, com 

grandes 

dimensões, com 

uma imagem 

estática, com 

três jogadores 

de futebol; 

- As escadas 

por detrás do 

pivot.  

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

37s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 

14segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 23s. 
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1 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

(lado 

esquerdo). 

 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 



94 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
27ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Familia 

Morais  – 

Histórias 

de 

Interesse 

Humano 

 
Soft 

- O pivot 

encontra-se 

de pé, 

posiciona-se 

no mesmo 

sitio, 

gesticulando 

com as mãos 

de forma 

contínua e 

fanzir com 

as pálpebras 

ao 

apresentar a 

informação 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas e 

sapatos 

castanhos.  

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Chão 

cinzento; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot está uma 

tela, com 

grandes 

dimensões, 

com uma 

imagem 

estática. Na 

imagem 

estática, à 

esquerda tem 

escrito a 

“família 

Morais”, 

caixa-alta, cor 

vermelha; à 

direita tem a 

família 

Morais; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida, 

fora do 

estúdio 

(antigo 

membro da 

resistência). 

5m 22s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões 

reduzidas, estático, mas persistente.  Não contém 

animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

Não 

Aplicável 
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(lado 

esquerdo). 

 

- As escadas 

por detrás do 

pivot.  

 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional; 

- Legendagem da tradução para português, letra 

branca, sem fundo. Emerge em cross Dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

jornalista – composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional; 

- O oráculo quinto e sexto é idêntico ao quarto 

oráculo; 



96 
 

 

  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil 

aos olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

28ª peça  

jornalística 

 
Direto 

 
 
 
 
 
 

Incêndio 

numa 

aldeia 

 

Hard 

- O pivot 

está sentado; 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – 

cinta para 

cima. 

- Postura 

séria, 

formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- Franzir das 

pálpebras de 

forma 

contínua. 

 

- Cenografia do 

estúdio de cor 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

composta por 

cadeiras, mesas e 

computadores.  

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

apenasencontra-

se uma pessoa, 

sentada, de 

frente para o 

pivot, no 

computador.   

- Do lado direito 

dois teasers 

dinâmicos, em 

dois 

computadores,de 

frente para o 

público.  

- Uma pessoa a 

andar na sala de 

redação, atrás do 

pivot. 

Mantem-se Nacional Diferido. 

Com uma 

entrevista  

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da Junta). 

2m 20s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- Grafismo de janelas, janela colocada uma ao lado 

da outra, ligação em direto. O fundo é estático, 

existinfo somente movimento criado pelos vídeios 

de ambas as janelas. O fundo estático repartindo o 

ecrã em duas partes semelhantes e cada a parte é 

preenchida por tons de azul. Igual à animação dos 

retãngulos de abertura, cross dissolve; 

- O segundo oráculo designado por oráculo do 

jornalista – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o   retângulo inferior 

Não 

Aplicável 
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é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  

do da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à direita, posicionando-se no canto  

superior direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do jornalista e 

a segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional; 

- Oráculos de direto: é constituído por quatro 

elementos, um retângulo vermelho com o texto de 

cor branco, em caixa alta, sempre com a palavra 

“Direto”; o outro retângulo de cor cinzento escuro, 

o texto de cor branco, tendo uma mistura de 

carateres de caixa alta e caixa pequena. Aliás, o 

texto pode variar entre o local, cidade, país. A 

largura do retângulo varia conforme o tamanho do 

texto. O oráculo é usado à direita da jornalista, 

primeiro forma-se o retângulo vermelho, em 

seguida o texto em cross dissolve e ao mesmo 

tempo o retângulo cinzento. Posteriormente 

desaparec o texto em cross dissolve. 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 
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os elementos alinhados à  direita, posicionando-se 

no canto  superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da direita para a esquerda. A 

primeira linha de texto é preenchida com o nome 

do  linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional; 

- O quinto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo branco, de grandes dimensões, 

de caixa- pequena, letra preta. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, com 

baixa expressura da fonte para garantir uma leitura 

fácil aos olhos dos telespetadores. 



100 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

29ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Fim de 

sacosplásticos. 

Lei que proibe 

o uso de sacos 

plasticos para 

fruta, legumes 

e pão 

- O pivot está 

sentado; 

- Recorre à 

gesticulação 

das mãos 

(conta pelos 

dedos 

determinados 

elementos 

que esta lei 

proibe) e o 

franzir das 

pálpebras.  

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – cinta 

para cima. 

- Postura 

séria, formal; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo). 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Plano mais 

geral. 

- Do lado 

esquerdo do 

pivo apenas 

permanecia 

uma pessoa, 

sentada, de 

costas voltadas 

para o pivot na 

sala de 

redação. Em 

fração de 

segundos, duas 

pessoas, uma 

vinha do lado 

direito e o 

outro do lado 

esquerdo, 

dirigiram-se 

para os seus 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevista não 

diferidas, fora 

do estúdio 

(consumidores); 

Com entrevista 

não diferida, 

fora do estúdio 

(comerciante). 

2m 04s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Pitograma 

de dimensões reduzidas, estático, mas 

persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Apresenta-

se com números escritos reduzidos 

correspondente ao número da página do 

teletexto (885). Assente sobre um 

retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

Não 

Aplicável 
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lugares na 

redação, 

sentaram-se. 

Porém, uma 

pessoa ficou 

sentada de 

costas voltadas 

para o pivot, 

enquanto que a 

outra ficou 

posicionada de 

frente para o 

pivot.  

- Do lado 

direito apenas 

se visualiza 

cadeiras, 

computadores 

e mesas.  

- Três 

computadores 

alinhados à 

frente do 

pivot, em que 

um o pivot está 

a usá-lo. O 

scomputadores 

são cinzentos. 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Atrás do 

pivot está uma 

tela com uma 

imagem 

estática. A 

imagem é 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do entrevistado – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto  inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O sexto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 
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composta por 

diversos sacos 

de plástico de 

diversas cores, 

desde, 

amarelo, 

branco, 

verdem 

vermelho e 

azul. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho  do texto. Atualização 

da informação no próprio oráculo. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O sétimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O oitavo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. Atualização 

da informação no próprio oráculo. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto 
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branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto  inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O décimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O décimo primeiro oráculo é composto 

por um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. Atualização da informação no 

próprio oráculo. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-

se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

- O décimo segundo oráculo designado por 

oráculo do jornalista – composto por dois 
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retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto  que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto  inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de 

texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O oráculo décimo terceiro e décimo 

quarto são idênticos ao décimo segundo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. O intuito é apresentar 

um visual sério, atual e limpo com um 

design adaptável, com baixa expressura da 

fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

30ª peça  

jornalística 

 
Notícia 
 
 
 
 
 

Teatro São 

Carlos 

 
Soft 

- O pivot 

está 

sentado; 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – 

cinta para 

cima. 

- Postura 

séria, 

formal; 

- 

Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- Franzir 

das 

pálpebras. 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor azul e 

branco;  

- Espaço 

sóbrio; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

poscionam-

se duas 

pesssoas: 

uma sentada, 

à frente do 

computador, 

de frente 

para o pivot; 

a outra, 

sentada, de 

costas 

voltadas para 

o pivot. 

- Do lado 

direito 

posciona-se 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

29 s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com números 

escritos reduzidos correspondente ao número da página 

do teletexto (885). Assente sobre um retângulo negro 

com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação forma-se 

da esquerda para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o inverso do 

da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual e 

limpo com um design adaptável, com baixa expressura 

da fonte para garantir uma leitura fácil aos olhos dos 

telespetadores. 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 5 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 24 s 

da notícia. 
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uma pessoa  

sentada, à 

frente do 

computador, 

de costas 

voltadas para 

o pivot; 

- A sala de 

redação está 

atrás do 

pivot;  

- A sala de 

redação  é 

composta 

por diversos 

teasers 

dinâmicos 

que se 

encontram 

posicionados 

aos olhos do 

público.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
31ª peça  

jornalística 

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Enaltecer 

Sena e 

Sofia no 

Brasil 

(Histórias 

de 

Interesse 

Humano) 

 
Soft 

- O pivot 

está 

sentado; 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha 

às riscas – 

cinta para 

cima; 

- Postura 

séria, 

formal; 

- 

Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- Franzir 

das 

pálpebras. 

 

- Cenografia 

do estúdio é 

de cor azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Plano 

próximo; 

Do lado 

esquerdo do 

pivot 

poscionam-

se duas 

pesssoas: 

uma sentada, 

à frente do 

computador, 

de frente 

para o pivot; 

a outra, 

sentada, de 

costas 

voltadas 

para o pivot. 

- Do lado 

direito 

posciona-se 

Mantem-se Nacional  Não diferido. 

Com 2 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio  

(Professora 

Universitária 

do Brasil); 

(Ex-ministro 

da Cultura). 

2m 25 s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

Não 

Aplicável   
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uma pessoa  

sentada, à 

frente do 

computador, 

de costas 

voltadas 

para o pivot; 

- A sala de 

redação está 

atrás do 

pivot; 

- A sala de 

redação  é 

composta 

por diversos 

teasers 

dinâmicos 

que se 

encontram 

posicionados 

aos olhos do 

público.  

 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto  inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  



109 
 

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto  inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O nono oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O décimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  
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retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada 

- O décimo primeiro oráculo designado por oráculo 

do jornalista – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto  inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

profissional; 

- O oráculo décimo secundo é idêntico ao décimo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

32ª peça  

jornalística   

 
Reportagem 
 
 
 
 
 

Matt 

Preston 

em 

Portugal 

(Histórias 

de 

Interesse 

Humano) 

 
Soft 

- O pivot 

está 

sentado; 

- Vestuário 

formal: 

Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha 

às riscas – 

cinta para 

cima. 

- Postura 

séria, 

formal; 

- 

Microfone 

colocado  

no fato do 

pivot (lado 

esquerdo); 

- Franzir 

das 

pálpebras. 

 

- Cenografia 

do estúdio de 

cor branco e 

azul; 

- Espaço 

sóbrio; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

posiciona-se 

uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

de frente 

para o pivot; 

- Do lado 

direito 

posciona-se 

uma pessoa  

sentada, à 

frente do 

computador, 

de costas 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio  

(Master Chef 

Austrália). 

2m 40s Não  

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte superior 

esquerda do ecrã. Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente sobre 

um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

Não 

Aplicável 
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voltadas 

para o pivot; 

- A sala de 

redação está 

atrás do 

pivot; 

- A sala de 

redação  é 

composta 

por diversos 

teasers 

dinâmicos 

que se 

encontram 

posicionados 

aos olhos do 

público.  

 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o   retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto  superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função profissional; 

- Legendagem de tradução para a língua portuguesa, 

letra branca, sem fundo. Aparecem em cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. O intuito é apresentar um visual sério, atual 

e limpo com um design adaptável, com baixa 

expressura da fonte para garantir uma leitura fácil aos 

olhos dos telespetadores. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

Desfecho  
 
 
 
 
 

Desfecho - O pivot está 

sentado; 

- Vestuário 

formal: Fato 

cinzento; 

gravata 

castanha às 

riscas – cinta 

para cima; 

- Microfone 

colocado  no 

fato do pivot 

(lado 

esquerdo); 

- O pivot 

despede-se 

do telejornal 

com 3 

franzires de 

sobrancelhas, 

um piscar de 

olho e um 

sorisso 

aberto.  

 

- Cenografia do estúdio 

de cor azul e branco; 

- Espaço sóbrio; 

- Plano próximo; 

- Atrás do pivot surge 

uma tela azul escura, 

com “Telejornal” no lado 

esquerdo do pivot. 

Entretanto, uma linha, 

azul claro, surge do lado 

direito do pivot e aparece 

em cross dissolve. Isto é, 

dá a ideia de desfecho.  

- A cadeira do pivot é 

branca;  

- Sala de redação atrás do 

pivot;  

- Plano próximo para um 

plano geral do estúdio. 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

1m 03 s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Pitograma 

de dimensões reduzidas, estático, mas 

persistente.  Não contém animação; 

- Identificador do teletexto, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Apresenta-

se com números escritos reduzidos 

correspondente ao número da página do  
teletexto (885). Assente sobre um 

retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- Créditos Finais: num retângulo azul, 

preenche um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que cada pessoa, 

pode ter mais que um nome a desempenhar 

a função e respetivo  nome. Tezto branco, 

caixa pequena. O retângulo aparece em 

crawl. O texto aparece subindo de baixo 

para cima. Quando o texto termina de 

transmitir a informação, os elementos saem 

do ecrã numa animação reversiva à da 

entrada, isto é, de baixo para cima. Os 

movimentos de entrada e saída são suaves 

e lentos. 

- Separador que refere os programas 

patrocinadores do Telejornal. 

Não 

Aplicável 
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APÊNDICE 2.  TELEJORNAL DA RTP1 – DIA 3 DE SETEMBRO DE 2019 
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3 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP1. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística 

 

  

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise no 

Reino Unido 

(Politica) - 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano 

geral do 

estúdio, vai 

até ao pivot 

(plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Atrás do 

pivot está 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática de 

Londres, Big 

Bang; 

Encontra-se 

posicionado 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã 

televisivo. 

Pitograma, de 

cor branco, de 

dimensão 

reduzida, faz-

se 

acompanhar 

com o 

numero 1, isto 

é, o número 

de 

identificação 

do canal. 

Internacional Não 

Aplicável 

47 

segundos 

Aplicável - Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação;3 

- Identificador do teletexto, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Apresenta-se com 

números escritos reduzidos correspondente ao 

número da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa. A 

pessoa encontra-se posicionada no canto direito 

inferior do ecrã, num quadro, fundo branco; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste. 

O pivot 

apresenta a 

informaçao nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

apnas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 39 

segundos da 

notícia.  
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4 O Telejornal, da RTP1, utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões jornalísticas televisivas durante a semana em análise.  

“Boa tarde” 

com tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Do lado 

direito 

encontra-se 

poscionado 

uma pessoa, 

sentada, de 

costas para o 

pivot, à frente 

do 

computador.  

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

 

- O segundo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada.   

- O terceiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Atualização da informação 

nos mesmos oráculos, por duas vezes. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada.  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores4. 
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

2ª peça 

jornalistica  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise no 

Reino 

Unido 

(Politica) - 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata 

azul às 

riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- 

Microfone 

colocado 

no casaco 

do pivot do 

seu lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras 

a 

apresentar 

a 

informaçã

o. 

 

  

- O pivot encontra-

se posicionado mais 

à sua direita; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot.  

- Atrás do pivot está 

uma tela, de grandes 

dimensões, numa 

parede branca, com 

imagem estática de 

Londres, Big Bang. 

- Do lado direito 

encontra-se 

poscionado uma 

pessoa, sentada, de 

costas para o pivot, 

à frente do 

computador.  

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na mesa 

onde o pivot está, 

cinzentos, em que 

um deles está a ser 

utilizado por este; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

em estúdio 

(Autarcas 

londrinos).  

2m 23 s Aplicável - Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa baixa, 

enquanto que o   retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa baixa.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à direita, posicionando-

se no canto superior direito do ecrã. Os  

retângulos  são animados da direita para a 

esquerda. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função profissional.  

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto de cor branco, caixa baixa, 

sem fundo. 

- Segundo oráculo idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 16 

segundos. 

Posteriormente, 

somente, 

permanece a sua 

voz off nos 

restantes 1m 

07s da notícia.  



118 
 

 

 

- A cadeira do pivot 

é branca. 

 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto de cor branco, caixa baixa, 

sem fundo. 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

3ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise no 

Reino 

Unido 

(Politica)  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

 

  

- O pivot encontra-se 

posicionado mais à sua 

direita; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- Atrás do pivot está uma 

tela, de grandes 

dimensões, numa parede 

branca, com imagem 

estática de Londres, Big 

Bang; 

- Do lado direito 

encontra-se poscionado 

uma pessoa, sentada, de 

costas para o pivot, à 

frente do computador. 

Encontra-se outra pessoa 

de pé que se vai embora, 

porém, em fração de 

segundos aparece e 

continua de pé. 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Dois computadores 

inseridos na mesa onde o 

pivot está, cinzentos, em 

que um deles está a ser 

utilizado por este; 

- Espaço sóbrio e formal; 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida, 

em estúdio 

(Autarca 

londrino). 

1m 14s Aplicável - Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa baixa, enquanto que o   

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa baixa.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à direita, 

posicionando-se no canto superior 

direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. A 

primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função 

profissional; 

Não Aplicável  
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- A cadeira do pivot é 

branca. 

 

- Legendagem de tradução para a 

Língua Portuguesa, texto de cor 

branco, caixa baixa, sem fundo; 

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

4ª peça  

jornalística 

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise no 

Reino 

Unido 

(Politica) - 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot;  

- Atrás do 

pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática de 

Londres, Big 

Bang; 

- Do lado 

direito 

encontra-se 

poscionado 

uma pessoa, 

sentada, de 

costas para o 

pivot, à frente 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

em estúdio 

(Autarca 

londrino).   

32s Aplicável - Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem 

da esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é 

o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

somente 

permance a sua 

voz off nos 

restantes 24 

segundos da 

notícia.  
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do 

computador.  

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 
TEASER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alerta 
Vermelho 
(Incêndios) 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em duas 

partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, 

no movimento de cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

sendo retirados do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. 

Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. Oráculo 

azul que ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, havendo 

uma ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em duas 

partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, 

no movimento de cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

- Música 

fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo 

a voz off do 

pivot. 
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sendo retirados do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça  

jornalística  

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia das 

Forças 

Armadas  

(Politica)  

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul às 

riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

-Tom formal e 

sério. 

 

 

  

- 

Acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano 

geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot;  

- Atrás do 

pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática 

Marcelo 

Rebelo de 

Sousa com o 

símbolo 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Marcelo 

Rebelo de 

Sousa). 

3m 04s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Atualização da informação 

nos mesmos oráculos, por duas vezes. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

Não Aplicável  
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Nacional 

Português; 

- Do lado 

direito 

encontra-se 

poscionado 

uma pessoa, 

sentada, de 

frente para o 

pivot, à frente 

do 

computador.  

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Atualização da informação 

nos mesmos oráculos, por duas vezes. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 
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e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O sétimo e o oitavo oráculo é idêntico ao sexto 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluição 

Aeroporto 

Lisboa  

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- Acompanhada 

com música; 

- A câmara, num 

plano geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- Atrás do pivot 

está uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem estática 

sobre um avião 

no ar sob um 

edifício; 

- Do lado direito 

encontra-se 

poscionado uma 

pessoa, sentada, 

de frente para o 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com uma 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Investigadora 

portuguesa);  

Com uma 

entrevista não 

diferida, fora 

do estúdio 

(Homem 

português – 

Associação 

Zero). 

Com 1 

entrevista não 

diferida, fora 

do estúdio 

(cidadão 

português).  

 

2m 14s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Atualização da informação 

nos mesmos oráculos, por duas vezes. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

- RTP1 l 

apresenta uma 

infografia das 

localidades 

mais 

vulneráveis 

/afetadas por 

as partículas 

Ultrafinas 

libertadas 

pelos aviões.   
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pivot, à frente 

do computador.  

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 



130 
 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- Grafismo para som. Entrevista telefónica – 

recurso complementar a ficheiros de aúdio. 

Ambos os grafismos são compostos por um 

fundo azul. À esquerda no ecrã televisivo, numa 

leitura de cima para baixo, um retângulo vertical, 

onde está inserida a fotografia do cidadão 

português- entrevistado,por baixo do retângulo, 

um retângulo branco e por cima dele o texto em 
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preto, alinhado à esquerda, com o nome do 

entrevistado português. Por baixo do retângulo, 

outra área com texto de cor branca, também 

alinhado à esquerda, está a função do 

entrevistado cidadão português. Do lado direito 

deste grupo de elementos visuais encontra-se um 

retângulo de enorme dimensão , alinhado à 

direita e que ocupa uma grande parte do espaço 

do ecrã televisivo, sendo que, o ecrã serve de 

espaço para difundir a imagem do aeroporto. 

Estes elementos entram de forma simultânea no 

ecrã através de cross dissolve. O movimento 

realiza-se pelas linhas de som animadas (Audio 

Spectrum effect) e a técnica de grafismo é 2D; 

- O nono oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O décimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Atualização da informação 

nos mesmos oráculos. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O décimo primeiro oráculo designado por 

oráculo do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome do 
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profissional ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O oráculo décimo segungo e o oráculo décimo 

quarto são idênticos aos oráculos décimo 

primeiro; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça  

jornalística 

  

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayner 

dispensa 

trabalhadores 

por causa da 

Greve 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Atrás do 

pivot está 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática sobre 

um aeroporto; 

- Do lado 

direito 

encontra-se 

poscionado 

uma pessoa, 

sentada,à 

frente do 

computador, 

de costas 

Mantem-se Nacional Não 

diferido.  

Com uma 

entrevista 

não 

diferida, 

fora do 

estúdio 

(cidadão 

português- 

sindicato).  

 

2m 21s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Atualização da informação nos 

mesmos oráculos, por duas vezes. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

- RTP1 l 

apresenta 

informações 

sobre a 

empresa 

Rayner ao 

público, 

citando: “(...) 

falta de 

comparência 

ao 

trabalho(...)” 

para cumprir 

os serviços 

mininos 

decretados 

pelo Estado. 

Por 

baixo,emerge 

de forma 

desfigurada, o 

documento 

original da 

Rayner, em 

que a RTP1 

retira a 

citação; 

RTP1coloca 

informação 

adicional sobre 
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voltadas  para 

o pivot;  

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Atualização da informação nos 

mesmos oráculos. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

a República 

Portuguesa 

sobre o 

assunto da 

greve, citando: 

“A Autoridade 

Tributária e 

Aduaneira (...), 

tem tomado 

todas as ações 

legalmente 

previstas para 

garantir o 

cumprimento 

da legislação 

nacional e 

europeia por 

parte dos 

agentes 

económicos, 

(...)”. 
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os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O oráculo sétimo e oitavo são idênticos  ao sexto 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Precários RTP 

Greve- 

Concentração das 

Pessoas 

 

 Hard 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

centrado no 

plano; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

com 

computadores, 

mesas e cadeiras; 

- Os 

computadores 

possuem diversos 

teasers em 

movimento;  

- Do lado 

esquerdo 

encontra-se 

poscionado uma 

pessoa, sentada,à 

frente do 

computador, de 

frente  para o 

pivot;  

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido.  

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral de 

CMTP).  

 

2m 04s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande 

azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

Não Aplicável  
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- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

profissional ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. 

A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. 

O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é alinhado 

à esquerda. O processo de animação 
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forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística 

  

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

(política) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

centrado no 

plano; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

com 

computadores, 

mesas e pessoas 

a trabalhar, 

sentadas, à 

frente dos seus 

computadores; 

- Os 

computadores 

possuem 

diversos teasers 

em movimento;  

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 
- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se Nacional Não 

diferido.  

Com dois 

entrevistas 

não 

diferidas, 

em estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PS e 

Secretário 

Geral do 

PCP).  

 

3m  37s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- Grafismo posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Retângulo preto, texto de cor 

branca, em caixa-alta, tendo “Imagens SIC”. 

Surge da direita para a esquerda. A animação 

inicial é o cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada.  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

Não Aplicável  
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comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  
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- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O oitavo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Atualização da informação nos mesmo 

oráculo, por cinco vezes. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é alinhado à 
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esquerda. O processo de animação forma-se 

da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada;  

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O décimo e décimo primeiro oráculo sétimo 

são  são idênticos  ao nono oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 
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Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
10ª peça  

jornalística 

  

Notícia   

 
 
 
 
 
 
 
 

Debate 

Legislativas 

(política) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

centrado no 

plano; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, com 

computadores, 

mesas e 

pessoas a 

trabalhar, 

sentadas, à 

frente dos seus 

computadores;  

- Os 

computadores 

possuem 

diversos 

teasers em 

movimento;  

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

 

7 s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 

Não 

Aplicável  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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Notícia de 
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11ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças 

Justiça 

(Violação) 

 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

- O pivot 

encontra-se 

centrado no 

plano; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, com 

computadores, 

mesas e 

pessoas a 

trabalhar, 

sentadas, à 

frente dos seus 

computadores; 

- Os 

computadores 

possuem 

diversos 

teasers em 

movimento;  

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se Nacional Não diferido.  

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio  

(Pres. Assoc. 

Mulheres 

Contra a 

Violência e 

Jurista).  

 

2m  19s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

Não Aplicável  
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  em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e 

cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 
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posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e 

cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  
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retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de 

texto é preenchida com a função respetiva; 

- O décimo e décimo primeiro oráculo sétimo 

são  são idênticos  ao nono oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas morre 

em Marthausen 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo branco. 

Ambos se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. 

Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo 

do retângulo branco é mais curto que o retângulo 

azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o terço 

inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena 

margem temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros. 
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12ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

(Tempestades) 

  

Hard 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à 

sua  direita; 

- Plano 

próximo; 

- Atrás do 

pivot, uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

composta por 

um video 

dinâmico 

sobre o 

Furacão 

Dorian e no 

canto 

esquerdo da 

tela um 

quadrado azul 

com texto cor 

branca, caixa 

alta, patente 

“Furacão 

Dorian 2 

Categoria”; 

- Do lado 

esquerdo do 

Mantem-se Internacinal  Não 

diferido.  

Com quatro 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (3 

cidadãos 

estrangeiros 

e Deputado 

Parlamento 

Bahamas; 

Agência 

Federal 

Gestão 

Emergência 

- cidadão). 

3m  34s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

Não 

Aplicável  
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pivot 

visualiza-se 

uma pessoa, 

sentada, de 

costas 

voltadas para o 

pivot, na 

redação; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

incutidos na 

mesa do pivot, 

de cor 

cinzenta, 

sendo que, o 

pivot está a 

usá-lo; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à direita, posicionando-se no canto 

superior direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto cor branca, caixa baixa, sem 

fundo. Aparece em cross dissolve, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada;  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à direita, posicionando-se no canto 

superior direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto cor branca, caixa baixa, com 
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fundo preto. Aparece em cross dissolve, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada;  

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O sexto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo 

ele em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. 

O processo de animação do oráculo forma-se 

da esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O sétimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e 

cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 
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para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O oitavo oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à direita, posicionando-se no canto 

superior direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto cor branca, caixa baixa, sem 

fundo. Aparece em cross dissolve, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada;  

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 
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surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

13ª peça  

jornalística 

  

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita De 

Papa 

Francisco a 

Moçambique 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à 

sua  direita; 

- Plano 

próximo; 

- Atrás do 

pivot, está a 

sala de 

redação, 

tendo, do seu 

lado esquerdo, 

uma tela, de 

grandes 

dimensões,  

com a imagem 

do Papa 

Francisco; 

- Do lado 

direito,  do 

pivot 

visualiza-se 

uma pessoa, 

sentada, de 

frente para o 

pivot, na 

redação; 

Mantem-se  Internacional  Não diferido.  

Com 1 

entrevista não 

diferida, em 

estúdio (Bispo 

Maputo); 

Com 1 

entrevista não 

diferida, fora 

do estúdio 

(cidadã 

Moçambicana). 

2m  02s  Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função respetiva; 

Não 

Aplicável  
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- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

incutidos na 

mesa do pivot, 

de cor 

cinzenta, 

sendo que, o 

pivot está a 

usá-lo; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

- O terceiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. Atualização 

por duas vezes no mesmo oráculo. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O quarto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e 

cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida 
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com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sexto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo 

ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;  

- O sétimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e 

cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O oitavo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 
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com o nome do  linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de 

texto é preenchida com a função respetiva; 

- O nono oráculo é idêntico ao oitavo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

14ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanha 

Pondera 

Geringonça  

(Política)  

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à 

sua  direita; 

- Plano 

próximo; 

- Atrás do 

pivot, está 

uma tela, de 

grandes 

dimensões,  

com a 

imagem 

estática. 

Nessa 

imagem 

insere-se 3 

bandeiras  e 

dois homens 

de mãos 

apertadas; 

- Do lado 

direito,  do 

pivot 

visualiza-se  

pessoas, 

sentadas, de 

costas 

voltadas para 

Mantem-se Internacional  Não 

diferido.  

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Cessante 

Espanha; 

Líder do 

Podemos). 

 

1m  55s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. Atualização por duas 

vezes no mesmo oráculo. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

Não 

Aplicável  
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o pivot, na 

redação; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

incutidos na 

mesa do 

pivot, de cor 

cinzenta, 

sendo que, o 

pivot está a 

usá-lo; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no canto superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita 

para a esquerda. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto de cor branco, caixa alta, sem 

fundo. Surge em cross dissolve, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada;  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no canto superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita 

para a esquerda. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, texto de cor branco, caixa alta, sem 
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fundo. Surge em cross dissolve, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada; 

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 
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jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

15ª peça  

jornalística   

 

Direto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas  

(Política) 

 

(Soft) 

- Pivot 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à 

sua  direita; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo pessoas 

sentadas, 

voltadas de 

costas para o 

pivot, à frente do 

computador. 

Também se 

visualiza duas 

pessoas que 

estão de pé, 

posteriormente, 

em fração de 

segundos, 

sentam-se, de 

costas voltadas 

para o pivot, à 

frente do seu 

computador; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

Mantem-se  Nacional  Diferido. 

Em direto 

de Lisboa. 

Com 

entrevista 

diferida, 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

CDS-PP). 

 

3m  12s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

. Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros; 

- O primeiro oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O segundo  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

Não Aplicável  
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- Dois 

computadores 

incutidos na 

mesa do pivot, 

de cor cinzenta, 

sendo que, o 

pivot está a usá-

lo; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

 - O terceiro oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Em fração de segundos, 

em cross dissolve, aparece um retângulo branco, 

com atualização da informação, texto cor preta, 

caixa baixa, fundo branco. Aparece da esquerda 

para a direita. A animação de saída é o inverso 

do da entrada; Com uma animação idêntica já 

referida, emerge um novo retângulo azul, caixa 

alta, texto cor branco, fundo azul, com 

atualização da informação por debaixo dos dois 

retângulos, de pequenas dimensões; Novamente, 

atualização da informação com um novo 

retângulo branco, texto cor preta, caixa baixa, 

fundo. A animação é idêntica acima referida; 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

16ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

(Política) 

 

(Soft) 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente 

à sua  direita; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo 

pessoas 

sentadas, 

voltadas de 

costas para o 

pivot, à frente 

do 

computador; 

- Atrás do 

pivot está 

uma tela com 

uma imagem 

estática. Essa 

imagem 

possui 

elementos 

visuais: 

simbolo das 

legislativas 

2019; 

Mantem-se  Nacional  Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferida em 

estúdio 

(Coordenadora 

do BE; 

Presidente do 

CDS-PP). 

 

2m  32s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. Atualização por 

duas vezes no mesmo oráculo. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

Não 

Aplicável  
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- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

incutidos na 

mesa do 

pivot, de cor 

cinzenta, 

sendo que, o 

pivot está a 

usá-lo; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo 

ele em caixa alta. Atualização por duas vezes no 

mesmo oráculo. O texto é alinhado à esquerda. 

O processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 
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animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. Atualização por 

duas vezes no mesmo oráculo. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada;   

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

Atualização da informação no mesmo oráculo. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 
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texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  

linha de texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O décimo e o décimo primeiro oráculos são 

idênticos ao nono oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

Vermelho 

(Incendios) 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

-Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em duas 

partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, 

no movimento de cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

sendo retirados do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis escuros 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, 

caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos 

aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo 

branco é mais curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, havendo uma 

ligeira pequena margem temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em duas 

partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, 

no movimento de cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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sendo retirados do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keizer já 

não treina 

o Sporting 

(Futebol) 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. 

O movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, 

caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para cima, já com o 

texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos aparecem 

ao mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo branco é mais 

curto que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase todo 

o terço inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. 

Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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Reabertura da Segunda Parte do Telejornal 

O movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta de 

Incêndio  

(Hard) 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar a 

informação; 

  

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio) vai 

até ao pivot 

(plano 

próximo); 

- Abertura 

acompanhada 

de música; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à 

sua  direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo uma 

tela, de 

grandes 

dimensões: à  

direita do 

pivot está uma 

imagem de 

uma floresta 

queimada e do 

seu lado 

esquerdo uma 

imagem 

estática, mapa 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

em estúdio 

(Comandante 

Nacional 

ANERC). 

1m 14s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

. Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. Atualização por duas vezes no 

mesmo oráculo. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

- RTP1 faz 

estudo sobre 

as localidades 

que também 

maior risco 

de incêndio, 

alerta laranja, 

acompanhado 

com uma 

infografia 

estática, em 

que as zonas 

afetadas 

permanecem 

de cor 

vermelha e as 

restantes a 

cor amarela. 

Fonte IFMA. 
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das regiões 

afetadas do 

incêndio, com 

letras de caixa-

alta, brancas e 

vermelhas; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de dois 

computadores, 

cinzento, 

sendo que um 

deles o pivot 

está a usá-lo; 

- Do lado 

esquerdo do 

pivot 

encontra-se 

uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

posicionada de 

frente para o 

pivot. 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. Atualização por duas vezes no mesmo 

oráculo. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. Atualização por duas vezes no mesmo 

oráculo. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O setimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 
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caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O oitavo  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O nono e décimo oráculo são idênticos ao oitavo 

oráculo; 

- A tipografia: Calibre da Klim Type Foundry. 
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Temáticas 
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Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 
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Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 
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Grafismos  Observações  

18ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomás Vieria 

que esteve 

nos Campos 

de 

Concentração  

Guerra – 

   

(Hard) 

 

Histórias De 

Interesse 

Humano 

- Pivot 

surge de pé, 

deslocando-

se da direita 

para a 

esquerda; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas, 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, e 

- Plano 

geral do 

estúdio e 

pivot; 

- Uma tela, 

de grande 

dimensões, 

com 

imagem 

estática de 

Tomás 

Vieira; 

- O decór 

do estúdio 

é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Escadas 

cinzentas 

por detrás 

do pivot; 

- Chão 

cinzento. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas não 

diferidas, fora 

do estúdio 

(sobrinho de 

Tomás Vieira; 

Historiador; 

Assoc. Antigos 

Prisioneiros do 

Vernet; 

Arquivo 

Memorial de 

Mauthauser). 

4m Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. Atualização 

por duas vezes no mesmo oráculo. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quarto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O quinto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

- RTP1 

apresenta uma 

carta que a 

filha Isaura de 

Tomás Vieira 

tinha escrito a 

seu pai, 

desconhecendo 

o seu 

paradeiro; 
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movimento 

corporal, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

o comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de 

texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sexto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. Atualização 

por duas vezes no mesmo oráculo. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O sétimo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Atualização da informação no mesmo 

oráculo. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 
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dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O oitavo  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de 

texto é preenchida com a função respetiva; 

- O nono oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. Atualização 

por duas vezes no mesmo oráculo. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O décimo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  



179 
 

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O décimo primeiro  oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

do entrevistado ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no canto superior 

direito do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da direita para a esquerda. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, texto de cor branco, caixa baixa, 

sem fundo. Aparece em cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O décimo segundo  oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

do entrevistado ou função. O  retângulo 
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superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no canto superior 

direito do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da direita para a esquerda. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do  linha 

de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, texto de cor branco, caixa baixa, 

sem fundo. Aparece em cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O décimo terceiro  oráculo designado por 

oráculo do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

do entrevistado ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 
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primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de 

texto é preenchida com a função respetiva; 

- O décimo quinto e o décimo sexto oráculos 

são idênticos ao décimo terceiro oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

19ª Peça  

jornalística 

 

Direto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

Politica 

 

Soft 

- Pivot 

surge 

sentado; 

- Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas- 

cinta para 

cima; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

- Plano 

próximo sobre 

o pivot; 

- Sala de 

redações 

detrás do 

pivot, 

encontrando-

se uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

de costas 

voltadas para 

o pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Cadeira do 

Pivot é branca; 

 

Mantem-se  Nacional Diferido. Em 

direto de 

Lisboa, 

entrevista 

diferida, fora 

do estúdio 

com a 

Coordenadora 

Bloco de 

Esquerda.  

1m 42s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. Atualização por duas 

vezes no mesmo oráculo. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos. O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

Não 

Aplicavel 
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apresentar a 

informação; 

  

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada;  

- O quinto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 
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comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O sexto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. Atualização por duas vezes no 

mesmo oráculo. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O sétimo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª Peça  

jornalística 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

Politica 

 

Soft 

- Pivot surge 

sentado; 

- Fato escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas- 

cinta para 

cima; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- Plano 

próximo sobre 

o pivot; 

-  Sala de 

redações 

detrás do 

pivot, 

encontrando-

se uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

de costas 

voltadas para 

o pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Cadeira do 

Pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

1m 22s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. Atualização por duas 

vezes no mesmo oráculo. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

-  A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 

O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 12 

s da notícia. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeão 

do Mundo 

(Futebol) 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17 s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados 

do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, 

caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo branco. 

Ambos se movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos aparecem ao 

mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo branco é mais 

curto que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase todo 

o terço inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à esquerda; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados 

do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. O 

- Música 

fundo durante 

os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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21ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol 

 

soft 

- Pivot de 

pé; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

movimento 

corporal, de 

forma 

contínua a 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio e 

pivot); 

- Abertura 

acompanhada 

de música; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

imagem 

estática com a 

fotografia do 

ex treinador do 

sporting; 

- Escadas 

cinzentas; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

em 

estúdio 

(ex 

treinador 

do 

Sporting; 

Presidente 

do 

Sporting). 

2m 15s Aplicável - Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. Atualização por duas vezes no mesmo 

oráculo. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

Não 

Aplicável 
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apresentar a 

informação. 

  

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto direito superior 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para Língua Portuguesa, 

com texto cor branca, caixa baixa, fundo preto. 

Surge através de cross dissolve, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada; 

- O quarto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quinto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. Atualização por duas vezes no mesmo 

oráculo. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  
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- O sexto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Atualização da informação no 

mesmo oráculo, por duas vezes. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- O sétimo  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

22ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol 

 

Soft 

- Pivot de 

pé; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio e 

pivot); 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

com imagem 

estática da 

seleção 

portuguesa. 

Posteriormente, 

surge outra 

fotografia da 

equipa de 

futebol 

preenchendo o 

lado direito da 

tela; 

- Escadas 

cinzentas; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- Chão 

cinzento. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estudio 

(Jogador 

da 

Seleção 

Nacional). 

2m 36s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

Não 

Aplicável 
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  elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 
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animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao sétimo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

23ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeão 

em Judo 

em 

Portugal  

 

Futebol 

 

Soft 

- Pivot de 

pé; 

-  Fato 

escuro 

preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

- A câmara 

(plano geral 

do estúdio e 

pivot); 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

com 

imagem 

estática do 

campeão do 

Mundo de 

Judo em 

Portugal; 

- Escadas 

cinzentas; 

- O decór do 

estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Campeão 

do Mundo 

de Judo; 

Irmão do 

Campeão; 

Outra 

campeã 

portuguesa). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não 

Aplicável 
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  à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 
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preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O nono  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 
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- O décimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

-  O décimo primeiro oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-alta e 

por um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O décimo segundo oráculo designado por oráculo 

do jornalísta  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O décimo terceiro oráculo é idêntico ao décimo 

segundo oráculo; 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

24ª Peça  

jornalística 

 

Entrevista 

em estúdio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeão 

em Judo 

em 

Portugal  

 

Futebol 

Soft 

- Pivot de 

sentado  

(plano 

próximo); 

- Pivot 

sentado de 

frente com o 

campeão do 

Mundo 

Judo;  

- Ambos 

falam; 

-  Fato 

escuro preto, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

- A câmara 

(plano geral 

do estúdio e 

pivot); 

- Plano geral 

(pivot, 

entrevistado 

e estúdio); 

- A sala de 

redação está 

detrás do 

pivot e 

entrevistado; 

-  Tela, de 

grandes 

dimensões, 

com um 

vídeo 

dinâmico do 

campeão do 

Mundo de 

Judo a lutar; 

- O decór do 

estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida,  

em estúdio 

(Campeão 

do Mundo 

do Judo). 

4m 32s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O segundo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O terceiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

Não 

Aplicável 
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recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- Cadeira do 

pivot é 

branca; 

- Um 

computador, 

cinzento, à 

frente do 

pivot. 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O quarto,  sexto, oitavo oráculos são idênticos ao 

segundo oráculo; Com atualização na informação 

por duas vezes; 

- O quinto, sétimo, nono oráculos são idênticos ao 

terceiro oráculo Atualização da informação mesmo 

oráculo, por duas vezes; 

- Calibre da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

25ª Peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de 

cinema em 

Veneza  

 

Soft 

 

- Pivot de 

sentado  

(plano 

próximo); 

- Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com franzir 

das pálpebras 

e recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- Plano 

próximo do 

pivot; 

- A sala de 

redação está 

detrás do 

pivot; 

- O decór do 

estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Cadeira do 

pivot é 

branca; 

- Um 

computador, 

cinzento, à 

frente do 

pivot. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida,  

em 

estúdio 

(atriz). 

3m 23s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não 

Aplicável 
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à direita, posicionando-se no canto superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para a Língua Portuguesa, 

com texto branco, caixa baixa, sem fundo. Surge em 

cross dissolve, sendo que a sua animação desaída é o 

inverso do da entrada; 

- O quarto  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do entrevistado ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quinto oráculo é idêntico ao quarto oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

Não 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato escuro 

preto, camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- O pivot 

despede-se , 

con franzir 

das 

pálpebras, 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, um 

sorriso 

aberto, de 

forma 

contínua, 

dizendo a 

seguinte 

saudação: 

“Boa noite e 

Até amanhã. 

 

- O pivot encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à sua  

direita; 

- Desfecho 

acompanhada com 

música; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, havendo uma 

tela toda azul, contendo 

“Telejornal” . No 

desfecho uma linha, 

num ritmo lento, um 

retãngulo azul claro, 

surge por cima da tela 

azul e deloca-se da 

esquerda para a direita, 

dando a ideia de 

desfecho; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal.; 

- A cadeira do pivot é 

branca; 

- Num movimento e 

ritmo lento, a câmara 

larga  o plano próximo 

do pivot e apresenta um 

vídeo dinâmico do 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois 

retângulos que dividem o ecrã em duas 

partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

sendo retirados do ecrã numa animação 

que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é 

muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry; 

- Créditos Finais: num retângulo azul, 

preenche um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que cada 

pessoa, pode ter mais que um nome a 

desempenhar a função e respetivo  

nome. Tezto branco, caixa pequena. O 

retângulo aparece em crawl. O texto 

aparece subindo de baixo para cima. 

Quando o texto termina de transmitir a 

informação, os elementos saem do ecrã 

numa animação reversiva à da entrada, 

Duração do 

desfecho da 

segunda parte 

do telejornal 

foi de 1m. 
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  campeão do mundo o 

Juda a lutar.  

 

isto é, de baixo para cima. Os 

movimentos de entrada e saída são 

suaves e lentos;  

- Separador que refere os programas 

patrocinadores do Telejornal. 
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5 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do teletexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e animações encontram-se 

sempre inseridos durante as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP1 durante a semana em análise. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística   

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

em alerta 

máxima 

de 

incêndios  

 

Hards 

-Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano 

geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

visualizando-

se pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores. 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Encontra-se 

posicionado 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã 

televisivo. 

Pitograma, 

de cor 

branco, de 

dimensão 

reduzida, 

faz-se 

acompanhar 

com o 

numero 1, 

isto é, o 

número de 

identificação 

do canal. 

Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida, fora 

do estúdio 

(Comandante 

dos 

Bombeiros). 

3m 36s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na parte 

superior esquerda do ecrã. Pitograma de 

dimensões reduzidas, estático, mas persistente.  

Não contém animação;5 

- Identificador do teletexto, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. Apresenta-se 

com números escritos reduzidos correspondente 

ao número da página do teletexto (885). 

Assente sobre um retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa. A 

pessoa encontra-se posicionada no canto direito 

inferior do ecrã, num quadro, fundo branco; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

Não Aplicável  
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dizendo 

“Boa tarde” 

com tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

- O segundo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada; 

- O terceiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Atualização da informação 

nos mesmos oráculos, por duas vezes. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo 

que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos 

os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados 

do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação 
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é muito acelarado. Ambos os retângulos são 

azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheo, são usados para imagens de cenas 

ao vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estáticoreparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida 

com a cor azul. É similar à animação dos 

retângulos na abertura; 

- Quinto oráculo é  idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sexto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

do local onde se localiza o interveniente e do 

outro lado a ocorrência em direto do 

acontecimento isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheio, são usados para imagens de cenas 

ao vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estáticoreparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida 

com a cor azul. É similar à animação dos 

retângulos na abertura. Este grafismo tem a 
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6 Telejornal  utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões jornalísticas televisivas nos sete dias de análise.  

combinação com outro oráculo que é idêntico ao 

sexto oráculo em emissão; Atualização da 

informação por duas vezes no último oráculo; 

- Grafismo de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. O intuito é apresentar um visual 

sério, atual e limpo com um design adaptável, 

com baixa expressura da fonte para garantir uma 

leitura fácil aos olhos dos telespetadores6. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

em alerta 

máxima 

de 

incêndios  

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação. 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

visualizando-

se pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores. 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(Comandante 

dos 

Bombeiros).  

2m 08s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena.  Atualização da informação no 

último oráculo referido.   Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

- RTP mostra 

infografia 

estática 

realizada com 

as localidades 

/ regiões, de 

enorme risco 

de incêndio, 

estando estas 

em alerta 

vermelho. A 

infografia é 

composta por 

duas cores: a 

vermelho 

(regiões 

afetadas e 

amarelo, as 

não afetadas). 

Fonte IPMA. 
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saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O sexto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-
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se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O oitavo e nono  oráculos são idênticos ao sétimo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente 

Pampilhosa 

da Serra 

(Acidente 

– Dispiste 

de avião) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro da 

câmara; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

visualizando-

se pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(MDTCDOS 

de Coimbra; 

Grupo 

Intervenção 

Proteção e 

Socorro 

GNR).  

2m 11s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O secundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena.  Atualização da informação 

no último oráculo referido.   Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso do 

da entrada;  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

- RTP1 

mostra 

comunicado 

enviado da 

companhia 

área 

portuguesa à 

comunicação 

social em 

resposta ao 

sucedido, isto 

é, devido ao 

acidente com 

Helicópero de 

combate aos 

incêndios,  
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linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O sexto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. Atualização da informação no oráculo; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 
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saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O oitavo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O nono oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. Atualização da informação no oráculo; 

- O décimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 
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os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- Décimo primeiro, décimo segundo e décimo 

terceiro são idênticos ao décimo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas  

(revolta)  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

visualizando-

se pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do 

Sindicato; 

Sindicato 

Ministério 

do 

Trabalho). 

2m 35s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O secundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena.  Atualização da informação no 

último oráculo referido.   Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

- RTP1 

apresenta 

informação 

que o 

Governo deu 

em resposta à 

Greve 

motoristas 

matérias 

perigosas, 

caixa baixa, 

fundo semi-

transparente, 

cor de texto 

azul e 

branco.  

Fonte: 

Ministério do 

Trabalho. 

RTP1 

apresenta 

informação 

que a 

empresa 

ANTRAM 

deu como 

resposta à 

Greve, 

referindo que 
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inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

 - O quinto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O sexto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

esperava 

mais.  
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são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O oitavo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O nono oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo; 

- O décimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 
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jornalista e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- Décimo primeiro, décimo segundo  são idênticos 

ao décimo oráculo; 
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7 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
8 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor em 

chamas  

(Tragédia )  

Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas de 

dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 7 

- Identificador do teletexto;8 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;9 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, pequenas 

dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por outro 

retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, caixa-

alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo branco. 

Ambos se movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos aparecem ao 

mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o terço 

inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry.10 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas de 

dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O movimento e o 

Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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9 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  
10 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

Logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da Peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 
 
 
 
 
 
 
 

Crise Reino 

Unido 

(Politica) 

 

 Hards 

- Pivot sentado; 

-  Fato cinzento, 

camisa branca e 

gravata rosa; 

- Postura formal e 

sóbria; 

- Microfone colocado 

no casaco do pivot do 

seu lado esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e recurso à 

gesticulação das 

mãos, de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal e sério. 

 

 

  

- Acompanhada com 

música; 

- A câmara, num plano 

geral do estúdio, vai 

até ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot encontra-se 

posicionado mais à sua 

direita; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Atrás do pivot está 

uma tela, de grandes 

dimensões, numa 

parede branca, com 

imagem estática do Big 

Bang de Londres; 

- Do seu lado esquerdo 

encontra-se 

poscionado uma 

pessoa, sentada, de 

frente para o pivot, à 

frente do computador;  

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Dois computadores 

inseridos na mesa onde 

o pivot está, cinzentos, 

em que um deles está a 

ser utilizado por este; 

Mantem-se.  Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Primeiro -

Ministro 

Britânico; 

Líder do 

Partido 

Trabalhista; 

Presidente 

do 

Parlamento 

Reino 

Unido).  
 

3m 33s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua 

gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é 

composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado 

à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-

se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A 

animação de saída do 

oráculo é o reverso do de 

entrada;   

- O segundo oráculo é 

composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  

retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Atualização 

da informação nos mesmos 

oráculos, por duas vezes. Os  

retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O 

processo de animação 

Não aplicável  
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- Espaço sóbrio e 

formal; 
- A cadeira do pivot é 

branca; 

- Pessoa em 

movimento no estúdio 

da redação. 

 

forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo 

designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  

conforme o nome do 

profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross 

dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no 

canto superior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a 

esquerda. A primeira linha 

de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda 
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linha de texto é preenchida 

com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução 

para a Língua Portuguesa, 

com texto de cor branco, 

caixa baixa, sem fundo. 

Aparece em cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da 

entrada; 

- O quarto e quinto oráculos 

são idênticos ao terceiro 

oráculo; 

- O sexto oráculo designado 

por oráculo do jornalista  – 

composto por dois 

retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o 

nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do 
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ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha 

de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O sétimo oráculo é idêntico 

ao sexto oráculo; 

- A tipografia do canal 

RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 



227 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça  

jornalística  

Reportagem  

 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit 

(Política) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Atrás do 

pivot está 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática com 

uma multidão 

de pessoas a 

protestar; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro). 

1m 14s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

profissional ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

Não Aplicável  
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cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 
- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça  

jornalística 

  

Notícia  

 
 
 
 
 
 
 
 

Crise no 

Reino Unido 

(Política) 

 

 Hards 

- Pivot sentado; 

-  Fato cinzento, 

camisa branca e 

gravata rosa; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do seu lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação das 

mãos, de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Em fração de 

segundos 

visualiza-se o 

pivot a mexer 

na cabeça; 

- Tom formal e 

sério. 

 

 

  

- O pivot encontra-se 

posicionado mais à sua 

direita; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Plano próximo; 

- Duas pessoas em 

movimento na sala de 

redação; 

- Atrás do pivot está 

uma tela, de grandes 

dimensões, numa 

parede branca, com 

imagem estática com 

uma multidão de 

pessoas a protestar no 

Reino Unido; 

- Teasers dinâmicos nos 

computadores 

posicionados atrás do 

pivot; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Dois computadores 

inseridos na mesa onde 

o pivot está, cinzentos, 

em que um deles está a 

ser utilizado por este; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

20s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto 

por um retângulo de dimensão 

grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto 

por um pequeno  retângulo azul, 

texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 

Não Aplicável  
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- A cadeira do pivot é 

branca. 
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11 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
12 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milhares 

recebem 

papa em 

Maputo) 

 

Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Internacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 11 

- Identificador do teletexto;12 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;13 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à 

esquerda do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo 

tempo, porém, o tempo do retângulo branco é 

mais curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, 

havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda.   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry.14. 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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13 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  
14 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça  

jornalística 

  

Notícia  

 
 
 
 
 
 
 
 

Avião 

evacuado  

(avião 

incendeia-se 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- 

Acompanhado 

com música; 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio) vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- Encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-se 

pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- Atrás do pivot 

está uma tela, 

de grandes 

dimensões, 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática com 

um avião no 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 25s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é idêntico ao prmeiro oráculo; 

- O quarto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

RTP1 

apresenta 

informação que 

a TAP 

disponibilizou, 

citando a 

identidade que 

confirma a 

falha técnica do 

motor durante 

o início do 

processo de 

descolagem, 

não havendo 

qualquer 

consequências 

para os 

passageiros 

que seguiam a 

viagem. 
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aeroporto 

evacuado; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Dois 

computadores 

inseridos na 

mesa onde o 

pivot está, 

cinzentos, em 

que um deles 

está a ser 

utilizado por 

este; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 
- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sexto oráculo é idêntico ao quinto oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

António 

Costa 

Economia 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado mais 

à sua direita; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

encontrando-se 

pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à frente 

dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores; 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro). 

2m 26s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Não Aplicável 
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Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. Atualização da informação no oráculo, 

por duas vezes; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 
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animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalistae a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O sétimo e oitavo oráculos são idênticos ao 

sexto oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

Legislativas 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores; 

 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do PSD). 

2m 16s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não Aplicável 
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à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo, por duas vezes; 

- Grafismo posiciona-se do lado direito superior do 

ecrã. Retângulo preto, com texto branco, em caixa 

alta, “Imagens TVI”. Surge em cross dissolve, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do profissional ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 
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posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo e oitavo oráculos são idênticos ao sexto 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 
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11ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

na RTP1 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores. 

 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

do CDS-PP e 

a 

Coordenadora 

do BE). 

3m 26s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

Não Aplicável 
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os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo, por duas 

vezes; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado. É idêntico ao terceiro oráculo. 

Posiciona-se no lado inferior esquerdo do ecrã; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 
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- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada: 

- Separador de janelas surge cinco vezes; 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O décimo primeiro e décimo segundo oráculos 

são idênticos ao nono oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 
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jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça  

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catarina 

Martins e 

o Interior  

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores; 

 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferidas fora 

do  estúdio 

(Coordenadora 

de BE). 

1m 26s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso do 

da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

Não 

Aplicável 
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duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a 

função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. Atualização da informação no oráculo, 

por duas vezes; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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13ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixar 

impostos 

no interior  

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores. 

 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferidas 

fora do  

estúdio 

(Presedente 

do CDS-

PP). 

1m 30s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não Aplicável 
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à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada.   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada. Atualização da informação 

no oráculo, por duas vezes; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. 
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14ª peça  

jornalística  

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola 

cantina 

salazar – 

projeto de 

reconhecer 

um museu 

em Santa 

Compadão 

 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em  estúdio 

(Investigador 

CE IS20;  

Historiador 

/Fundador 

CEIS20). 

2m 01s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não 

Aplicável 
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à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada. Atualização da informação 

no oráculo, por duas vezes; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 
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esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada. Atualização da informação 

no oráculo, por duas vezes; 

- O nono oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 
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preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O décimo e o décimo primeiro são idênticos ao 

nono oráculo; 
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15 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
16 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história 

da família 

Miranda 

  

Hards 

 

(mortes) 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Internacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 15 

- Identificador do teletexto;16 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;17 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é 

composto por outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos se 

movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos aparecem 

ao mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo branco 

é mais curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, havendo uma 

ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry.18 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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17 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  
18 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

15ª peça  

jornalística   

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian  

 

Hards 

- Pivot em 

pé; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata rosa 

e sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras, 

movimento 

corporal e 

recurso á 

gesticulação 

das mãos,  

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Câmara 

(plano geral) 

aproxima-se 

mais do pivot 

(plano 

próximo); 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, sob 

parede branca, 

mostra um 

vídeo sobre o 

Furacão 

Dorian; Ao 

lado do 

vídeio, faz-se 

acompanhar 

por um 

retângulo 

azul, letra 

branca, caixa 

baixa;  

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do  

estúdio (dois 

sobreviventes 

em Bahamas 

e Governador 

da Florida 

EUA). 

2m 25s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do profissional ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não 

Aplicável 
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- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- 

Acompanhada 

de música; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

 

à direita, posicionando-se no canto superior direito 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da direita para 

a esquerda. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- Legendagem de tradução para Língua Portuguesa, 

texto de cor branca, caixa baixa, sem fundo. Surgem 

em cross dissolve, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Grafismo posiciona-se no canto superior direito do 

ecrã. Retângulo preto, texto de cor branca, em caixa 

baixa, “Moments ago”. Surge em cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Quarto e quinto oráculos: Oráculo do entrevistado. 

São idênticos ao terceiro oráculo; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do jornalista  

– composto por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome do profissional ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Os  retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do jornalista e a segunda linha de texto é preenchida 

com a função respetiva; 

- O sétimo e o oitavo são idênticos ao sexto oráculo; 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça  

jornalística 

  

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa em 

Mocambique 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

 Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores; 

 

Mantem-se  Internacional Diferido 

de 

Maputo. 

Sem 

entrevista 

diferida.  

3m 06s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação forma-

se da esquerda para a direita, enquanto o texto aparece 

em cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da outra. 

Este grafismo serve para mostrar a ligação entre o 

estúdio e o local onde se localiza o outro interveniente, 

isto é, ligações em direto. Gráfico em ecrã cheo, são 

usados para imagens de cenas ao vivo. O fundo é 

estático, havendo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas. O fundo estáticoreparte o 

ecrã em duas partes semelhantes e cada parte é 

preenchida com a cor azul. É similar à animação dos 

retângulos na abertura; 

Não Aplicável 
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- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou função. 

O  retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve. A animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da outra. 

Este grafismo serve para mostrar a ligação entre o 

estúdio e o local onde se localiza o outro interveniente, 

isto é, ligações em direto. Gráfico em ecrã cheo, são 

usados para imagens de cenas ao vivo. O fundo é 

estático, havendo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas. O fundo estáticoreparte o 

ecrã em duas partes semelhantes e cada parte é 

preenchida com a cor azul. É similar à animação dos 

retângulos na abertura; Atualização da informação, 

surgindo num retângulo branco, caixa pequena, cor de 

letra branco. Aparece em cross dissolve, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada; 

- Separador de janelas. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça  

jornalística 

  

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Crise em 

Hong 

Kong 

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 18s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada.  

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

10s da notícia. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémio 

Champalimaud 

Visão  

Soft  

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

encontrando-

se pessoas a lá 

trabalhar, 

sentadas à 

frente dos seus 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Teasers 

dinâmicos nos 

computadores. 

 

Mantem-se Internacional Não diferido.  

Com 4 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Presidente 

Instituto Visão 

IPEPO; 

Presidente 

Fundação 

Altino Vintura; 

duas mulheres 

oftalmologistas 

Fundação 

Altino Vintura 

e Serviço 

Oftalmologia 

UNICAMP).  

4m 27s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Não aplicável 
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Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo, por duas vezes; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 
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texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- O sétimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O oitavo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo, por duas vezes; 

- O nono oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 
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branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O décimo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O décimo primeiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 
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- O décimo segundo oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O décimo terceiro oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo;  

- O décimo quarto oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 
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primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O décimo quinto oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O décimo sexto é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo, por duas vezes; 

Atualização da informação no oráculo;  

- O décimo sétimo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 
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com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- O décimo oitavo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O décimo nono  oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo, por duas vezes; 

- O  vigésimo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 
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posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- Vigésimo primeiro e vigésimo segungo são 

idênticos ao vigésimo oráculo.  
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19 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
20 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura 

em perigo 

(Tragédia) 

Hard 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 19 

- Identificador do teletexto;20 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;21 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda 

do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase 

todo o terço inferior do ecrã, havendo uma ligeira 

pequena margem temporal. Ambos estão alinhados 

à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry.22 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

Não Aplicável 
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21 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  
22 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros. 
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23 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
24 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo bem 

classificado 

   

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

Não Aplicável Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos que 

dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, 

no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação 

que é reversa do da entrada. O movimento e 

o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 23 

- Identificador do teletexto;24 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;25 

- Oráculo das notícias em destaque, 

retângulo branco, pequenas dimensões, 

texto preto, caixa-alta, é composto por outro 

retângulo branco, de dimensões grandes, 

texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos 

se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais 

curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, 

havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda;   

Não Aplicável 
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25 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  
26 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry.26 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos que 

dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, 

no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação 

que é reversa do da entrada. O movimento e 

o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 
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27 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
28 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
29 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

Grafismos  Observações 

Não 

Aplicável  

 

 

 

 

 

 

Não 

Aplicável 

- Pivot sentado; 

- Fato cinzento, 

camisa branca e 

gravata rosa; 

- Postura formal e 

sóbria; 

- Microfone colocado 

no casaco do pivot do 

seu lado esquerdo; 

- Tom sério e formal, 

com o frazir constante 

de suas pálpebras, 

despede-se da 

primeira parte do 

telejornal 

dizendo “até já”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Pivot posicionado no centro do plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, 

havendo uma tela toda azul, contendo 

“Telejornal” . No desfecho uma linha, 

num ritmo lento, um retãngulo azul 

claro, surge por cima da tela azul e 

deloca-se da esquerda para a direita, 

dando a ideia de desfecho; 

- O decór do estúdio é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e formal; 

- A cadeira do pivot é branca; 

- Num movimento e ritmo lento, a 

câmara larga  o plano próximo do pivot 

e prossegue para um plano mais amplo 

do estúdio. Posteriormente, a câmara 

segue para cima em direção ao 

computador digital, e mostra as 

notícias atualizadas.  

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Mosca de 

canal RTP1; 27 

- Identificador 

do teletexto;28 

- Grafismo 

com língua 

gestual 

portuguesa;29 

 

Não Aplicável 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

19ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdição 

Serra de 

Sintra 

(Hard) 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- A câmara 

(plano geral 

do estúdio) vai 

até ao pivot 

(plano 

próximo); 

- Abertura 

acompanhada 

de música; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ligeiramente à 

sua  direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

com uma 

imagem 

estática da 

Serra de 

Sintra; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio.  

2m 03s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não Aplicável 
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- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzento, 

sendo que , o 

pivot está a 

usar o 

segundo. 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 
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preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O  oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O nono  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 
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- O décimo oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O décimo primeiro oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-alta 

e por um  retângulo branco com dimensão maior e 

cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O décimo segundo oráculo é idêntico ao décimo 

oráculo; 

- O décimo terceiro oráculo é idêntico ao décimo 

primeiro; 

- O décimo quarto  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do jornalista ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 
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preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O décimo quinto e o décimo sexto oráculos são 

idênticos ao décimo quarto oráculos; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

20ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações 

climáticas 

(Problemas 

na 

agricultura) 

 

Hard 

 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo 

pessoas, 

sentadas, à 

frente do 

computador; 

- Atrás do 

Pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiado numa 

parede branca, 

com uma 

imagem 

estática do 

solo terra; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio. 

(Proprietário 

Herdade 

Freixo do 

Meio). 

2m 37s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

 - O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

Não 

Aplicável 
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- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzento, 

sendo que , o 

pivot está a 

usar o 

segundo. 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada. Atualização da 

informação no oráculo de pequena dimensão; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do jornalista ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa baixa, enquanto que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e caixa baixa.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Os  retângulos  são animados da esquerda para a 
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direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do  linha de texto é preenchida com o nome 

do jornalista e a segunda linha de texto é preenchida 

com a função respetiva; 

- O sétimo e oitavo oráculos são idênticos ao sexto 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

21ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividade 

no turismo – 

Portugal  

(Problemas) 

 

(Soft) 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Tom 

sério; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- 

Microfone 

colocado 

no casaco 

do pivot do 

seu lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulaçã

o das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar 

a 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

leigeiramente à 

sua direita; 

- Uma pessoa 

em movimento 

na sala de 

redação; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Atrás do Pivot 

está uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

do Turismo em 

Portugal; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de três 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio. 

(Proprietário 

Herdade 

Freixo do 

Meio). 

1m 41s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande 

azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo 

Não 

Aplicável 
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informação

. 

  

computadores, 

cinzento, sendo 

que , o pivot está 

a usar o 

segundo. 

superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve 

. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. 

O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é alinhado 

à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, 
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enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O sexto  oráculo designado por 

oráculo do jornalista  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do jornalista ou 

função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa 

baixa, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa baixa.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo e oitavo oráculos são 

idênticos ao sexto oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observaçõ

es 

 

22ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Família 

Miranda 

Afetada 

(Problemas) 

 

(Hards) 

- Pivot em 

pé; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata rosa 

e sapatos 

castanhos; 

- Tom sério; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- Plano 

geral; 

- Ao lado 

do pivot 

está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada 

numa 

parede 

branca, 

com uma 

fotografia 

estática 

com a 

família 

Miranda; 

- O decór 

do estúdio 

é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do Sporting). 

2m 06s Aplicável - Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Não 

Aplicável 
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Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 
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Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- Grafismo posicionado no canto superior direito 

do ecrã; Retângulo, dimensões pequenas, cor 

preta, texto de cor branca, caixa alta, 

“IMAGENS SPORTING TV”. Surge em cross 

dissolve, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada;  

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O nono  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do jornalista ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 
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cor preto, em caixa baixa, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa baixa.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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30 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 
31 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores 

encontram-se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade. 

Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato ao 

“leão de 

ouro” - 

cinema 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não Aplicável 

 

Nacional Não 

Aplicável 

 

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 30 

- Identificador do teletexto;31 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;32 

- Oráculo das notícias em destaque, 

retângulo branco, pequenas dimensões, 

texto preto, caixa-alta, é composto por outro 

retângulo branco, de dimensões grandes, 

texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos 

se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais 

curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, 

havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda;  

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do pivot. 
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32 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e movimentos animadores encontram-

se sempre inseridos durante as emissões televisivas da RTP, exceto no Teaser de publicidade.  
33 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry.33 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

23ª Peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol 

 

Soft 

- Pivot em 

pé; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata rosa 

e sapatos 

castanhos; 

- Tom sério; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

  

- Plano geral; 

- Ao lado do 

pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

fotografia 

estática do 

Presidente do 

sporting e 

posteriormente 

emerge outra 

do novo 

treinador da 

equipa; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(sobrevivente 

da II Guerra 

Mundial; 

uma 

Historiadora 

e um 

Historiador).  

4m 27s Aplicável 

 

 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

Não 

Aplicável 
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- 

Acompanhada 

com música. 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação, duas vezes; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-
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se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do  linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O oitavo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo; 

- O nono  e décimo primeiro oráculos são 

idênticos ao sétimo oráculo; 

- O décimo e o décimo segundo oráculos são 

idênticos ao oitavo oráculo; No décimo segundo 

oráculo há uma atualização da informação; 

- O décimo oráculo é idêntico ao sexto oráculo; 

- O décimo terceiro  oráculo designado por 

oráculo do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome do 

jornalista ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa baixa, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 



294 
 

 

 

texto branco e caixa baixa.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve. 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O décimo quarto, o décimo quinto e o décimo 

sexto oráculos são idênticos ao décimo segundo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

24ª Peça 

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol 

 

Soft 

- Pivot em 

pé; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata rosa 

e sapatos 

castanhos; 

- Tom sério; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras, 

recurso à 

gesticulação 

das mãos e 

movimento 

corporal, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

- Plano 

geral; 

- Ao lado 

do pivot 

está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada 

numa 

parede 

branca, 

com uma 

fotografia 

estática de 

Daniel 

Podence; 

- O decór 

do estúdio 

é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Jogador 

da Seleção 

Nacional). 

2m 20s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

Não 

Aplicável 
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  esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do  linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de texto é preenchida com a função respetiva; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada. Atualização da 

informação, duas vezes; 

O sexto  - oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome do jornalista ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa baixa, enquanto que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e caixa baixa.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Os  retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com o 
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nome do  linha de texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de texto é preenchida 

com a função respetiva; 

-O sétimo  oráculo é idêntico ao sexto oráculo. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

25ª Peça 

jornalística 

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de 

cinema de 

Veneza 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata 

rosa; 

- Tom sério; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua a 

apresentar a 

informação; 

- Jornalista 

no desfecho 

- Plano 

próximo; 

- Ao lado do 

pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

fotografia 

estática de um 

filme de 

cinema; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A sala de 

redação está 

detrás do 

pivot; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

pivot encotra-

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Em direto de 

Lisboa com 

um atriz do 

filme, fora 

de estúdio. 

2m 37s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

Não Aplicável 
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do direto 

apresenta-se 

com um 

sorriso 

aberto. 

  

se a utilizar o 

segundo; 

- Tesears 

dinâmicos nos 

computadores 

posicionados 

aos olhos do 

público; 

- Escadas 

cinzentas. 

 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheo, são usados para imagens de cenas 

ao vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estáticoreparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida com 

a cor azul. É similar à animação dos retângulos 

na abertura; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 
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pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O quinto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistador  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do entrevistado 

ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que 

o  retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de texto 

é preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de texto é preenchida com a função 

respetiva; 

- O sexto oráculo é idêntico ao quarto oráculo; 

Atualização da informação surgindo um novo 

retângulo branco, com texto de cor branca, caixa 

baixa. Os outros dois retângulos acima 

mencionados mantêm-se, surgindo apenas o 

último em cross dissolve.  Atualização da 

informação; 

- Separador de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

26ª Peça 

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

RTP1 

andamento  

(festival de 

música) 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata rosa; 

- Tom sério; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Com 

franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua a 

apresentar a 

informação. 

 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado 

ligeiramente à 

sua direita no 

plano; 

- Ao lado do 

pivot está uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

fotografia 

estática da 

RTP em 

andamento; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A sala de 

redação está 

detrás do 

pivot; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(músico Pedro 

Abronhosa; 

Administrador 

RTP; 

Programador 

RTP 

Andamento); 

2m 09s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistador  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

Não 

Aplicável 
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- Do lado 

direito do pico 

encontra-se 

uma pessoa, 

sentada, de 

frente para o 

pivot, à frente 

do 

computador; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

pivot encotra-

se a utilizar o 

segundo. 

 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistador e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O quarto é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O quinto é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sexto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistador  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 
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- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O nono  oráculo designado por oráculo do 

entrevistador  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome do 

entrevistado ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do  linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de texto é 

preenchida com a função respetiva; 

- O décimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O décimo primeiro oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Oráculo décimo segundo  é idêntico ao nono 

oráculo; 

- O décimo terceiro  oráculo designado por 

oráculo do jornalista – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

do entrevistado ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-
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pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do  linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de texto 

é preenchida com a função respetiva; 

- Os oráculos décimo quarto e décimo quinto 

são idênticos ao décimo terceiro oráculo;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

Não 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- Pivot sentado; 

- Fato cinzento, 

camisa branca e 

gravata rosa; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do seu lado 

esquerdo; 

- Postura formal, 

porém, com 

sorriso aberto e 

o  frazir 

constante de 

suas pálpebras, 

despede-se 

saudando: “boa 

noite e ate 

amanhã”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Desfecho 

acompanhado com 

música; 

- Pivot posicionado à 

direita do plano; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, havendo uma 

tela toda azul, 

contendo “Telejornal” 

. No desfecho uma 

linha, num ritmo lento, 

um retãngulo azul 

claro, surge por cima 

da tela azul e deloca-se 

da esquerda para a 

direita, dando a ideia 

de desfecho; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot é 

branca. 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

7s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Créditos Finais: num retângulo azul, 

preenche um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que cada pessoa, 

pode ter mais que um nome a 

desempenhar a função e respetivo  nome. 

Tezto branco, caixa pequena. O 

retângulo aparece em crawl. O texto 

aparece subindo de baixo para cima. 

Quando o texto termina de transmitir a 

informação, os elementos saem do ecrã 

numa animação reversiva à da entrada, 

isto é, de baixo para cima. Os 

movimentos de entrada e saída são 

suaves e lentos; 

- Separador que refere os programas 

patrocinadores do Telejornal. 

 

Desfecho do 

telejornal teve 

uma 

durabilidade 

de 7 s 
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APÊNDICE 4. TELEJORNAL DA RTP1 – DIA 5 DE SETEMBRO DE 2019 
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34 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do teletexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e animações encontram-se 

sempre inseridos durante as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP1 durante a semana em análise. 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helecópetro 

caí – 

(incêndios) 

 

 Hards 

- Pivot sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa branca e 

gravata azul às 

riscas; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do seu lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma contínua, 

a apresentar a 

informação; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

tarde” com tom 

formal e sério. 

 

 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, num 

plano geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro da 

câmara; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

visualizando-se 

pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, tom 

azul e branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

Encontra-se 

posicionado 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã 

televisivo. 

Pitograma, de 

cor branco, de 

dimensão 

reduzida, faz-

se acompanhar 

com o numero 

1, isto é, o 

número de 

identificação 

do canal. 

Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (duas 

testemunhas; 

Bombeiro de 

Valongo e 

Comunicado). 

3m 01s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1, encontra-se na 

parte superior esquerda do ecrã. 

Pitograma de dimensões reduzidas, 

estático, mas persistente.  Não contém 

animação;34 

- Identificador do teletexto, encontra-se 

na parte superior esquerda do ecrã. 

Apresenta-se com números escritos 

reduzidos correspondente ao número 

da página do teletexto (885). Assente 

sobre um retângulo negro com 

transparência; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa. A pessoa encontra-se 

posicionada no canto direito inferior do 

ecrã, num quadro, fundo branco; 

- O primeiro oráculo designado por 

oráculo do jornalista /pivot  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve. A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Abertura do 

telejornal: 

duração de 12 

s. 
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  - A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- O segundo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O terceiro oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O quarto oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-
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pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao quarto 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O nono oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 
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tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- Décimo oráculo: Oráculo do 

entrevistado. Possui as mesmas 

caraterísticas do quarto oráculo. 

Posiciona-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã; 

- O décimo primeiro oráculo é 

composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e 

todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O décimo segundo oráculo é 

composto por um pequeno  retângulo 

azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O décimo terceiro oráculo designado 

por oráculo do jornalista  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 
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35 Telejornal  utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões jornalísticas televisivas nos sete dias de análise. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- Os oráculos décimo quarto, décimo 

quinto e décimo sexto são iênticos ao 

décimo terceiro oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry.35 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2 e 3 ª peça 

jornalísticas  

 

2 Diretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helecópetro 

caí – 

(incêndios) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

visualizando-

se pessoas em 

movimento; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido 

em dois 

Diretos. O 

primeiro 

direto é 

diferido do 

Porto, sem 

entrevista, 

fora do 

estúdio;  

O segundo 

direto em 

Paredes, 

com 2 

entrevistas 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(Bombeiros 

Cête e o 

Secretário 

Bombeiros 

Cête). 

4m 47s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheo, são usados para imagens de cenas ao 

vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estáticoreparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida com 

a cor azul. É similar à animação dos retângulos na 

abertura; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

Não Aplicável 
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preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direira, através de cross dissolve, 

mantendo-se  no mesmo sítio os dois retângulos de  

dimensões mais reduzidas. A sua saída de 

animação é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- O terceiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 
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enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- Separador de notícias; 

- Grafismo de janelas; 

- Quarto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo branco, de grandes dimensões, 

de caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 
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pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Atualização da informação, 

surgindo num retângulo branco, com texto de cor 

preta, caixa baixa, surge da esquerda para a direita, 

permanecendo os dois retângulos colocalizados 

por cima deste. Emerge através do cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o inverso do 

da entrada; 

- O quinto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O sexto oráculo é constituido por três retângulos. 

O primeiro retângulo de cor laranja, Direto, caixa 

alta, cor branca, enquanto que o segundo retângulo 

preto, texto branco, caixa pequena. Os dois 

restângulos encontram-se em cima do retângulo 

azul, de grandes dimensões, de caixa-alta, letra 

branca. Ambos aparecem da esquerda para a 

direita. Aparecem em cross dissolve, sendo que a 

sua aninação de saída é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oito 

acidentes 

em dois 

meses 

(incêndios) 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio  

(Ministro 

Administração 

Interna). 

2m 01s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

Não 

Aplicável  
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linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O oitavo e nono oráculos são idênticos ao 

sétimo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidentes 

levou ao 

corte a 

diversas 

estradas 

em 

Portugal  

(incêndios) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido. Em 

direto de 

Coimbra, 

com 1 

entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(Comandante 

dos 

Bombeiros).  

2m 44s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico em 

ecrã cheo, são usados para imagens de cenas ao 

vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estático que reparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida com 

a cor azul. É similar à animação dos retângulos na 

abertura; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

Não Aplicável 
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aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direira, através de cross dissolve, 

mantendo-se  no mesmo sítio os dois retângulos de  

dimensões mais reduzidas. A sua saída de 

animação é o inverso do da entrada; 

- Terceiro oráculo composto por um retângulo 

branco, com texto de cor preta, em caixa baixa. 
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Surge da esquerda para a direita através do cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é do 

da entrada; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direira, através de cross dissolve, 

mantendo-se  no mesmo sítio os dois retângulos de  

dimensões mais reduzidas. A sua saída de 

animação é o inverso do da entrada; Surge 

novamente da esquerda para a direita um novo 

retângulo azul, com atualização da informação, 

com texto de cor branca, caixa alta, mantendo-se os 

dois retângulos posicionados em cima deste. A sua 

animação de entrada é o cross dissolve, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em Lisboa  

(incêndios) 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (3 

cidadãos 

portugueses 

e o 

Tenenente 

Coronel de 

Lisboa). 

2m 03s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

Não 

Aplicável  
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elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O oitavo e nono e décimo oráculos são idênticos 

ao sétimo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas de 

água) 

(problemas 

por falta de 

água em 

Portugal 

 hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, tom 

azul e branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 2  

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Diretor 

Assoc. 

Regantes 

de 

Campilhas 

de Alto 

Sado e a 

outro 

cidadão 

português). 

1m 42s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

- RPT1 

apresenta uma 

infografia a 

explicar as 

principais 

Bacias 

hidrográficas 

em Situação 

Crítica em 

Portugal; 

No canto 

direito do ecrã 

surge 

informação 

fornecida pela 

IPMA sobre os 

índices de seca 

em Portugal 

sobr um fundo 

semi 

transparente; 
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os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O oitavo e nono oráculos são idênticos ao sétimo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris John 

referiu que 

“prefere morrer 

numa valeta” 

do que ir a 

Bruxelas pedir 

um novo 

adiantamento 

do Brexit.  

 

Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que 

é reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda 

do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa 

quase todo o terço inferior do ecrã, havendo uma 

ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que 

é reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas 

  

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Plano 

próximo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é 

branca; 

- Uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede 

branca, 

apresenta 

uma imagem 

estática sobre 

a greve dos 

camiões de 

materias 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio 

(Porta Voz 

da 

ANTRAM) 

2m 58s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

- RPT1 

apresenta 

informação do 

Sindicato 

Nacional de 

Motoristas de 

Matérias 

Perigosas em 

resposta desta 

greve, em que 

a RTP1 cita:  

“(...) total 

estupefação 

quanto aos 

serviços 

mínimos 

decretados 

(....) voltaram 

os Ministérios 

a não 

determinar 

concretamente 

as quantidades 

a que se 

referem os 

serviços 

mínimos, 

deixando ao 

critério  

arbitral das 

empresas qual 
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perigosas em 

auto-estrada; 

- Do lado 

direito 

encontra-se 

duas pessoas, 

sentadas, de 

frente para o 

pivot, à frente 

do 

computador; 

- Do lado 

esquerdo 

encontra-se 

apenas uma 

pessoa, 

sentada, de 

frente para o 

pivot, no seu 

computador; 

- 

Alinhamento 

de três 

computadores

, cinzentos, 

estando o 

pivot 

posicionado 

no segundo 

computador, 

a usá-lo. 

 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

Atualização da informação no mesmo oráculo; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O oitavo e nono oráculos são idênticos ao 

sétimo oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 

o valor de 

referência dos 

períodos 

homólogos”; 

RTP1 coloca 

no lado direito 

do ecrã as 

datas 

específicas da 

greve dos 

motoristas de 

matérias 

perigosas, 

tendo como 

fonte o 

Ministério do 

Trabalho; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundo da 

segurança 

social 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

- O pivot encontra-se mais à 

sua direita; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- O decór do estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e formal; 

- A cadeira do pivot é branca; 

- Uma tela, de grandes 

dimensões, apoiada numa 

parede branca, apresenta uma 

imagem estática sobre a greve 

dos camiões a segurança 

social, posiciona-se 

ligeiramente no canto direito; 

- Do lado direito  do pivot 

encontra-se uma pessoa, 

sentada, de frente para o pivot, 

à frente do computador; 

- Do lado esquerdo encontra-se 

apenas uma pessoa, sentada, de 

frente para o pivot, no seu 

computador; 

- Alinhamento de três 

computadores, cinzentos, 

estando o pivot posicionado no 

segundo computador, a usá-lo. 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

1m 50s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua 

gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é 

composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O 

processo de animação do 

oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, 

enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de 

entrada; 

- O segundo oráculo é 

composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  

retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O 

processo de animação 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 22 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece com 

sua voz off nos 

restantes 1m 

18s da notícia;; 
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  forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- A tipografia do canal 

RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

10ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reembolso 

antecipado 

(Finanças)  

 

 Soft 

- Pivot em pé; 

- Desloca-se da 

direita para a 

esquerda; 

- Fato cinzento, 

camisa branca, 

gravata azul às 

riscas e sapatos 

castanhos ; 

- Postura formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot do 

seu lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação das 

mãos, movimento 

corporal, de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal e 

sério. 

 

  

- O decór 

do estúdio 

é azul e 

branco; 

- Plano 

geral; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada 

numa 

parede 

branca, 

com 

infografia 

dinâmica 

sobre o 

Reembolso 

antecipado; 

- Escadas 

cinzentas; 

- Chão 

cinzento. 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

1m 46s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 

- RTP1 faz 

infografia 

dinâmica de 

modo a 

explicar o 

reembolso 

antecipado; 

Pivot apresenta 

a informação 

nos pimeiros 

1m 06 s. 

Posteriormente, 

somente, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 44 s 

na notícia; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

11ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

legislativas  

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa branca 

e gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal e 

sério. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado ao 

centro; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

com pessoas a 

trabalharem 

sentadas; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(PAN) 

26s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

Não Aplicável 
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pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

revive 

natureza 

 

 Soft 

  

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot, com 

pessoas a 

trabalharem 

sentadas; 

- O decór 

do estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira 

do pivot é 

branca. 

 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

1m 12s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o 

texto aparece em cross dissolve, sendo a animação 

de saída o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10 s. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 12 

s da notícia. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

13ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afogamento 

no rio 

Minho  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

-Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot, com 

pessoas a 

trabalharem 

sentadas; 

- O decór 

do estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira 

do pivot é 

branca. 

 

 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

telefónica 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Comandante 

da Capitania 

do Porto de 

Caminha); 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio  

(Presidente 

Federação 

Triatlo de 

Portugal). 

Com uma 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Autarca da 

Câmara 

Municipal). 

2m 22s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- Grafismo para som. Entrevista telefónica – 

recurso complementar a ficheiros de aúdio. 

Ambos os grafismos são compostos por um 

fundo azul. À esquerda no ecrã televisivo, 

numa leitura de cima para baixo, um 

retângulo vertical, onde está inserida a 

fotografia do Comandante da capitania do 

Porto de Caminha- entrevistado,por baixo do 

retângulo, um retângulo branco e por cima 

- RTP1 mostra o 

comunidado que 

o Ministério 

Público Portugal 

em defesa da 

legabilidade 

democrática em 

resposta ao 

acontecimento, 

em que a RTP 

cita “confirma-

se a existência 

de um inquérito, 

dirigido pelo 

Ministério 

Público de Vila 

Nova de 

Cerveira, no 

qual se 

investigam as 

circunstãncias 

em que ocorreu 

o 

desaparecimento 

e a morte da 

vítima”; 
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dele o texto em preto, alinhado à esquerda, 

com o nome do entrevistado português. Por 

baixo do retângulo, outra área com texto de 

cor branca, também alinhado à esquerda, está 

a função do entrevistado. Do lado direito 

deste grupo de elementos visuais encontra-se 

um retângulo de enorme dimensão , alinhado 

à direita e que ocupa uma grande parte do 

espaço do ecrã televisivo, sendo que, o ecrã 

serve de espaço para difundir o vídeo do 

afogamento do jovem. Estes elementos 

entram de forma simultânea no ecrã através 

de cross dissolve. O movimento realiza-se 

pelas linhas de som animadas (Audio 

Spectrum effect) e a técnica de grafismo é 

2D; 

- Terceiro oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- Quarto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 
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com o nome do jornalista e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste; 

- Sexto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- Sétimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Oitavo oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena. Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste; 

- Nono oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O décimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O décimo primeiro e décimo segundo 

oráculos são idênticos ao quinto oráculo;  
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Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Papa ... e 

Eusébio 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não Aplicável - Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros 

- Mosca de canal RTP1;  

. Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, 

retângulo branco, pequenas dimensões, 

texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam 

de baixo para cima, já com o texto. Ambos 

alinhados à esquerda do ecrã. Ambos 

aparecem ao mesmo tempo, porém, o 

tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, 

havendo uma ligeira pequena margem 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção 

Sérvia 

Futebol 

Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  
17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. 

O movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, 

caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para cima, já com o 

texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos aparecem 

ao mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo branco é mais 

curto que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase todo 

o terço inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 



341 
 

 

  

O movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

Grafismos  Observações 

Não 

Aplicável  

 

 

 

 

 

 

Não 

Aplicável 

- Pivot sentado; 

- Fato cinzento, 

camisa branca e 

gravata azul às riscas; 

- Postura formal e 

sóbria; 

- Microfone colocado 

no casaco do pivot do 

seu lado esquerdo; 

- Tom sério e formal, 

com o frazir 

constante de suas 

pálpebras, despede-

se da primeira parte 

do telejornal 

dizendo “até já”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Pivot posicionado no centro do plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, havendo 

uma tela toda azul, contendo “Telejornal”. 

No desfecho uma linha, num ritmo lento, 

um retângulo azul claro, surge por cima da 

tela azul e deloca-se da esquerda para a 

direita, dando a ideia de desfecho; 

- O decór do estúdio é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e formal. 
- A cadeira do pivot é branca; 

- Num movimento e ritmo lento, a câmara 

larga  o plano próximo do pivot e prossegue 

para um plano mais amplo do estúdio. 

Posteriormente, a câmara segue para cima 

em direção ao computador digital, e mostra 

as notícias atualizadas. Estas movimentam-

se de baixo para cima .  

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Mosca de 

canal RTP1;  

-Identificador 

do teletexto; 

- Grafismo 

com língua 

gestual 

portuguesa. 

 

Não Aplicável 
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Reabertura da Segunda Parte do Telejornal 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

14ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris 

Johnson 

 

(Guerras) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano 

geral do 

estúdio, vai 

até ao pivot 

sentado (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Lado direito 

do pivot 

encontra-se 

uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

posicionado 

de frente para 

o pivot; 

- Alinhamento 

dos três 

Mantem-se Internacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Reino 

Unidos; 

Presidente do 

Parlamento 

do Reino 

Unido e Líder 

Partido 

Trabalhista 

Reino 

Unido); 

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

fora do 

estúdio  

(Irmão de 

Boris 

Johnson). 

2m 20s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

- Abertura da 

segunda 

parte do 

telejornal: 

duração de  4 

segundos.  
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computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

pivot 

posiciona-se, 

à frente do 

segundo 

computador; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da direita para a esquerda. A 

primeira linha de texto é preenchida com o nome 

do entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa baixa, 

sem fundo. A legenda aparece através de cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O quarto, quinto e sexto oráculos são idênticos 

ao terceiro oráculo; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa baixa, 

sem fundo. A legenda aparece através de cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O sétimo, oitavo  oráculos designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve. 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

15ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa em 

Moçambique  

 Soft  

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Lado direito 

do pivot 

encontra-se 

uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

posicionado 

de frente para 

o pivot; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

pivot 

posiciona-se, 

à frente do 

segundo 

computador; 

Mantem-se Internacional Não 

diferido.  

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

em estúdio  

(Papa). 

3m 05s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

Não Aplicável 
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- Atrás, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com duas 

imagens 

estáticas sobre 

o papa em 

Moçambique. 

As imagens 

surgem uma 

em sequência 

da outra na 

tela; O decór 

do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa 

baixa, sem fundo. A legenda aparece através de 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa 

baixa, sem fundo. A legenda aparece através de 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; Ataulização da informação no oráculo; 

- O sexto e sétimo  oráculos designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-



348 
 

 

  

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 



349 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  
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16ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa em 

Moçambique  

 

 Soft  

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério; 

- O pivot 

cumprimenta 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

mais à sua 

direita; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot em 

pleno 

funcionamento 

com ecrãs em 

funcionamento 

atrás; 

- Lado direito 

do pivot 

encontra-se 

uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador, 

posicionado de 

frente para o 

pivot; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

Mantem-se Internacional Diferido de 

Moçambique. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

2m 02s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheo, são usados para imagens de cenas 

ao vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estático reparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida com 

a cor azul. É similar à animação dos retângulos 

na abertura; 

- Retângulo, de grande dimensão, com forma 

retílinea, de cor azul, com letra, com texto não 

serifado, em caixa alta, de cor branco;  

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

Não Aplicável 
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formalmente 

a pivot 

dizendo “Ola 

Fátima”. A 

jornalista, 

responde, 

“Boa noite 

José 

Rodrigues 

dos Santos”. 

 

 

  

pivot 

posiciona-se, à 

frente do 

segundo 

computador; 

- Atrás, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com duas 

imagens 

estáticas sobre 

o papa em 

Moçambique. 

As imagens 

surgem uma 

em sequência 

da outra na 

tela; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direira, através de cross dissolve, 

mantendo-se  no mesmo sítio os dois retângulos 

de  dimensões mais reduzidas. A sua saída de 

animação é o inverso do da entrada; Surge 

novamente o retângulo azul, com  texto de cor 

branca, caixa alta. Posteriorme, volta a urgir o 

retângulo, de cor azul, com letra em caixa alta, de 

cor branco, com letra não serifada. Contudo, os 

restantes elementos não se alteraram do lugar; 

- Grafismo de janelas. As caraterísticas são as 

mesmas já referidas. Porém, o que difere é que 

no canto esquerdo do ecrã encontra-se a passar 

em direto do local do acontecimento, enquanto 

que na parte direita do ecrão encontra-se a 

jornalista;  

- Grafismo de janelas. Porém, com o pivot 

posicionado no canto esquerdo do ecrã e em 

paradoxo encontra-se a jornalista; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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17ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergência 

nas 

Bahamas 

(tragédia 

devido ao 

Furacão 

Dorian)  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Lado direito 

do pivot 

encontra-se 

pessoas, 

sentadas, à 

frente do 

computador; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

pivot 

posiciona-se, à 

frente do 

segundo 

computador; 

- Atrás, 

encontra-se 

uma tela, de 

Mantem-se Internacional Não 

diferido.  

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

em 

estúdio  

(Papa). 

3m 05s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro, o quarto e o quinto  oráculos designados 

por oráculos do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

Não Aplicável 



352 
 

 

  

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

mostra um 

vídeo da 

tragédia em 

Bahamas; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

elementos alinhados à direita, posicionando-se no 

canto superior direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- Legendagem de tradução para Língua Portuguesa, 

com texto de cor branca, caixa baixa, sem fundo. A 

legenda aparece através de cross dissolve, sendo que 

a sua animação de saída é o inverso do da entrada; 

- O sexto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao segundo oráculo;  

- O oitavo e o nono  oráculos designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha 

original 

contra a 

violência 

domêstica 

 

 Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo branco. 

Ambos se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. 

Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo 

do retângulo branco é mais curto que o retângulo 

azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o terço 

inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena 

margem temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 



354 
 

 

 

 

  

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

18ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

cancro da 

mama  

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- Câmara (plano 

geral) vai até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- 

Acompanhamento 

de música; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro da câmara; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Na sala de 

redação  encontra-

se com pessoas, 

sentadas, à frente 

do computador, a 

trabalhar; 

- Alinhamento dos 

três 

computadores, 

cinzentos, sendo 

que, o pivot 

posiciona-se, à 

frente do segundo 

computador; 

- Atrás, encontra-

se uma tela, de 

Mantem-se Nacional Não diferido.  

Com 1 

entrevista 

não diferida, 

em estúdio  

(Investigador 

Instituto de 

Medicina 

Molecular). 

2m 27s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

Não Aplicável 
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grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

mostra uma 

imagem estática 

de um laboratório 

de investigação; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Pessoas em 

movimento na 

sala de redação; 

 

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da squerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; Atualização da informação no 

oráculo; 

- O sexto, o sétimo e o oitavo  oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 
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à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 
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do 
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de 
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e/ou de 
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canais 

Grafismos  Observações 

 

19ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juizes 

tribunal da 

relação  

Hards 

- Pivot sentado; 

- Fato cinzento, 

camisa branca e 

gravata azul às 

riscas; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do seu lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma contínua, 

a apresentar a 

informação; 

- Tom formal e 

sério. 

 

 

  

- O pivot encontra-se 

posicionado no centro 

da câmara; 

- Plano próximo; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Na sala de redação  

encontra-se com 

pessoas, sentadas, à 

frente do computador, a 

trabalhar; 

- Alinhamento dos três 

computadores, 

cinzentos, sendo que, o 

pivot posiciona-se, à 

frente do segundo 

computador; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot é 

branca; 

- Pessoas em 

movimento na sala de 

redação. 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

15 s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada;   

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

dois 

segundos. 

Posteriorment

e, apenas 

permanece a 

sua voz off 

nos restantes 

13 se da 

notícia. 
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Grafismos  Observações 

20ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha 

contra a 

violência 

doméstica 

“Amar 

assim não”  

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Plano 

próximo; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Do lado 

direito do 

pivot 

encontra-se 

uma pessoa a 

trabalhar, 

sentado, à 

frente do 

computador; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, 

sendo que, o 

pivot 

posiciona-se, à 

frente do 

segundo 

computador; 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com duas 

entrevistas nã 

diferidas em 

estúdio 

(Comissão 

para a 

Igualdade de 

Género da 

GNR e 

Ministro da 

Administração 

Interna). 

2m 34s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculos 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

RTP1 

realizou um 

estudo de 

registo sobre 

a violência 

domêstica e 

apresentou 

9197 casos 

de violência 

domêstica. 
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- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve.  A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Nono e décimo oráculos  designados por 

oráculos do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco 

e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 
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esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha da 

frente – 

consumo de 

drogas  

 

 Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é 

composto por outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  situando-se por baixo 

do pequeno retângulo branco. Ambos se movimentam 

de baixo para cima, já com o texto. Ambos alinhados à 

esquerda do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais curto que o 

retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o 

terço inferior do ecrã, havendo uma ligeira pequena 

margem temporal. Ambos estão alinhados à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do pivot. 
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movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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21 e 22 ª 

peças 

jornalísticas  

 

Direto 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desporto 

 Seleção 

Portuguesa 

na Sérvia  

Soft 

- Pivot em 

pé; 

- Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata azul 

às riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- 

Movimenta-

se da direita 

para a 

esquerda; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

- A câmara 

(plano geral) 

vai até ao 

pivot; 

- 

Acompanhado 

com música; 

- Plano 

próximo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

apresenta duas 

imagens 

estáticas sobre 

o futebol, em 

que a 

animação de 

Mantem-se  Nacional Diferido em 

um direto 

de Sérvia, 

fora do 

estúdio; 

Entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Jogador da 

Seleção 

Nacional 

Portuguesa).  

Direto 

Diferido fora 

de estúdio – 

2m 07s 

Posteriormente 

O resto da 

reportagem 

tem 2m 31s. 

Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo 

que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos 

os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa 

do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado 

da outra. Este grafismo serve para mostrar a 

ligação entre o estúdio e o local onde se 

localiza o outro interveniente, isto é, ligações 

em direto. Gráfico em ecrã cheo, são usados 

para imagens de cenas ao vivo. O fundo é 

estático, havendo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas. O fundo 

estáticoreparte o ecrã em duas partes 

semelhantes e cada parte é preenchida com a 

cor azul. É similar à animação dos retângulos 

na abertura; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

Não Aplicável 
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contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

entrada é de 

cross dissolve, 

sendo que a 

sua animação 

de saída é o 

inverso do da 

entrada. 

 

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem 

da esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo 

retângulo branco, com letra de cor preta, caixa 

baixa da esquerda para a direita, através de 

cross dissolve, mantendo-se  no mesmo sítio os 

dois retângulos de  dimensões mais reduzidas. 

A sua saída de animação é o inverso do da 

entrada; Entretanto desaparece o retângulo azul 

e emerge um novo retângulo branco, com texto 

de cor preto, caixa baixa, permanecendo os 

outros dois retângulos, de dimensões reduzidas 

acima alinhados. O retângulo branco surge da 

esquerda para a direita, através da animação de 
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cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Volta a emergir 

o retângulo azul com as mesmas caraterísticas 

já referidas; Posteriormente, emerge um novo 

retângulo branco, com texto de cor preto, caixa 

baixa, com atualização atualizada, 

permanecendo sempre os outros dois 

retângulos, de dimensões reduzidas no mesmo 

lugar. As caraterísticas e movimentos de 

animação são todos iguais; 

- Grafismo de janelas; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; Atualização da informação no 

oráculo; 

- O sexto e sétimo oráculos designados por 

oráculos do jornalista – composto por dois 
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retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

23ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol  

 

Soft 

- Pivot em 

pé; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata azul 

às riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado, 

de pé, no 

centro do 

estúdio; 

- Plano 

geral; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada 

numa parede 

branca, com 

imagem 

estática de 

dois 

jogadores de 

futebol; 

- O decór do 

estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 

1entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Presidente 

da Liga 

Espanhola).  

2m 34s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados 

ao mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

Não Aplicável 
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 duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

direita, posicionando-se no canto superior 

direito do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

direita para a esquerda. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa 

baixa, sem fundo. A sua animação de entrada é 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Sexto e sétimo oráculos  designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

e/ou outros 

canais 

Grafismos  Observações 

24ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 
 
 
 
 
 
 
 

Futebol  

Soft 
- Pivot em pé; 

-  Fato cinzento, 

camisa branca, 

gravata azul às 

riscas e sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot do 

seu lado esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação das 

mãos, de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal e 

sério. 

 

 

  

- O pivot encontra-

se posicionado, de 

pé, no centro do 

estúdio; 

- Plano geral; 

- Tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com duas imagens 

estáticas: a 

primeira, lado 

esquerdo temdois 

jogadores de 

futebol a assegurar 

uma taça, e a outra 

com apenas um 

jogador; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 
- Chão cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável  

1m 12s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 
 - O primeiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande 

azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada;  

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 12 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a a 

sua voz off nos 

restantes 1 m 

de notícia. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

25ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filme 

Cinema 

Português  

Soft  

- Pivot em 

pé; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca, 

gravata azul 

às riscas e 

sapatos 

castanhos; 

- Posiciona-

se no 

mesmo 

lugar em 

toda a  

reportagem; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

- Plano 

geral; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada 

numa 

parede 

branca, 

mostra uma 

imagem 

estática 

sobre o 

filme 

português – 

“Herdeira”; 

- O decór 

do estúdio 

é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com duas 

entrevistas 

diferidas fora 

do estúdio 

(duas atrizes 

portuguesas).  

2m 45s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico em 

ecrã cheio, são usados para imagens de cenas ao vivo. 

O fundo é estático, havendo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas. O fundo 

estáticoreparte o ecrã em duas partes semelhantes e 

Não 

Aplicável 
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de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

cada parte é preenchida com a cor azul. É similar à 

animação dos retângulos na abertura; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em cima 

do retângulo azul, de grandes dimensões, de caixa-

alta, letra branca. Ambos aparecem da esquerda para 

a direita. Aparecem em cross dissolve, sendo que a 

sua aninação de saída é o inverso do da entrada. Surge 

um novo retângulo branco, com letra de cor preta, 

caixa baixa da esquerda para a direira, através de 

cross dissolve, mantendo-se  no mesmo sítio os dois 

retângulos de  dimensões mais reduzidas. A sua saída 

de animação é o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou função. 

O  retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é constituido por três retângulos. 

O primeiro retângulo de cor laranja, Direto, caixa 

alta, cor branca, enquanto que o segundo retângulo 

preto, texto branco, caixa pequena. Os dois 
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restângulos encontram-se em cima do retângulo azul, 

de grandes dimensões, de caixa-alta, letra branca. 

Ambos aparecem da esquerda para a direita. 

Aparecem em cross dissolve, sendo que a sua 

aninação de saída é o inverso do da entrada. Surge 

um novo retângulo branco, com letra de cor preta, 

caixa baixa da esquerda para a direira, através de 

cross dissolve, mantendo-se  no mesmo sítio os dois 

retângulos de  dimensões mais reduzidas. A sua saída 

de animação é o inverso do da entrada; Atualização 

de informação num novo retângulo brranco, com 

texto de cor preta, caixa preta, que emerge da 

esquerda para a direita, permanecendo no mesmo 

lugar os outros dois retângulos de dimensões 

reduzidas. O processo de animação é idêntico para 

todos; 

- Quinto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- Sexto oráculo é idêntico ao quarto oráculo;-  

- Grafismo de janelas; 

A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

26ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filme Dor 

e Glória 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

-  Fato 

cinzento, 

camisa 

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado, à 

sua direita; 

- A sala de 

redação 

encontra-se 

atrás do pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática sobre 

o filme “Dor e 

Glória”; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

permance, à 

Mantem-se Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Argumentista 

/ Realizador).  

2m 06s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

-  O primeiro oráculo é designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com terxto de cor branca, caixa 

baixa, sem fundo. A animação de entrada é 

em cross dissolve, sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada; 

- O segundo oráculo é designado por oráculo 

do jornalista  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

Não Aplicável 
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frente, no 

segundo. 

 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 
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Notícia 
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Internacional 
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de 
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e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

27ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte em 

São Bento  

 

Cultura 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento, 

camisa branca 

e gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado esquerdo; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- O pivot 

encontra-se 

posicionado, à 

sua direita; 

- A sala de 

redação 

encontra-se 

atrás do pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática  com 

quadros de 

Arte; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

permance, à 

Mantem-

se 

Nacional Não diferido. 

Com duas 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Colecionador 

e a Curadora); 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Primeiro-

Ministro 

português);  

2m 25s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-

Não Aplicável 
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frente, no 

segundo. 

 

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo  

oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O décimo, o décimo primeiro, o décimo 

segundo e o décimo terceiro oráculos são 

designados por oráculo do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas de 
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36 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões televisivas.  

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

-A tipografi a do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry36 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

Não 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- Pivot 

sentado; 

-Fato 

cinzento, 

camisa branca 

e gravata azul 

às riscas; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado esquerdo; 

- Postura 

formal, porém, 

com  o  frazir 

constante de 

suas pálpebras 

e um sorriso 

aberto, pisca o 

olho e 

despede-se 

saudando: 

“boa noite e 

ate amanhã”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Desfecho acompanhado com 

música; 

- Pivot posicionado à direita do 

plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, 

havendo uma tela toda azul, 

contendo “Telejornal” . No 

desfecho uma linha, num ritmo 

lento, um retãngulo azul claro, 

surge por cima da tela azul e 

deloca-se da esquerda para a 

direita, dando a ideia de 

desfecho; 

- O decór do estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e formal. 

- A cadeira do pivot é branca; 

- Num movimento e ritmo lento, 

a câmara larga  o plano próximo 

do pivot e prossegue para um 

plano mais amplo do estúdio. 

Posteriormente, a câmara segue 

para cima em direção ao 

computador digital, e mostra as 

notícias atualizadas. Estas 

movimentam-se de baixo para 

cima.  

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

7s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Créditos Finais: num retângulo 

azul, preenche um terço do ecrã, 

apresenta primeiramente a 

função que cada pessoa, pode ter 

mais que um nome a 

desempenhar a função e 

respetivo  nome. Tezto branco, 

caixa pequena. O retângulo 

aparece em crawl. O texto 

aparece subindo de baixo para 

cima. Quando o texto termina de 

transmitir a informação, os 

elementos saem do ecrã numa 

animação reversiva à da entrada, 

isto é, de baixo para cima. Os 

movimentos de entrada e saída 

são suaves e lentos; 

- Separador que refere os 

programas patrocinadores do 

Telejornal. 

 

Desfecho do 

telejornal teve 

uma 

durabilidade 

de 7 s 
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37 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do teletexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e animações encontram-se 

sempre inseridos durante as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP1 durante a semana em análise. 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários 

Fogos em 

Aveiro 

(Incêndios) 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo 

“Boa tarde” 

com tom 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, num 

plano geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro da 

câmara; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

visualizando-se 

pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, tom 

azul e branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 5 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Presidente 

C.M 

Albergaria -a 

– velha; 

Vítima; 

Presidente 

C.M Águeda; 

Testemunha e 

Adjunto Com. 

Destacamento 

GNR Aveiro). 

2m 13s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1;37 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Grafismo – Ajuda à produção. 

Posiciona-se no lado superior direito 

do ecrã. Programa que beneficia de 

serviços ou produtos que foram 

facultados de forma gratuita por 

terceiros; 

- O primeiro oráculo designado por 

oráculo do jornalista /pivot  – 

composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida 

- Abertura do 

telejornal: 

duração de 

13s. 
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formal e 

sério. 

 

 

  

 com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O segundo oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande 

azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O terceiro oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada;  

- O quarto oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 
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duas linhas de texto em cross dissolve 

. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao quarto 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. 

O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O nono oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é alinhado 

à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross 
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dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- Décimo oráculo: Oráculo do 

entrevistado. Possui as mesmas 

caraterísticas do quarto oráculo. 

Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- O décimo primeiro oráculo é 

composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e 

todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O décimo segundo oráculo é 

composto por um pequeno  retângulo 

azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- Décimo terceiro oráculo é idêntico 

ao quarto oráculo; 

- Décimo quarto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Décimo quarto é idêntico ao terceiro 

oráculo; 
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- Décimo quinto oráculo idêntico ao 

quarto oráculo; 

- Décimo sexto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Décimo sétimo oráculo é idêntico ao 

terceiro oráculo; 

- Décimo oitavo oráculo é idêntico ao 

quarto oráculo; 

- Décimo nono oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Vigésimo oráculo é idêntico ao 

terceiro oráculo; 

- Vigésimo primeiro, vigésimo 

segundo e vigésimo terceiro oráculos 

designados por oráculos do jornalista  

– composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda 
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38 Telejornal  utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões jornalísticas televisivas nos sete dias de análise. 

linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry38. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários 

fogos em 

Aveiro 

(Incêndios) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo 

“Boa tarde” 

com tom 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano 

geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

visualizando-

se pessoas a lá 

trabalhar; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores. 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

C.M 

Albergaria - a 

– Velha; 

Vítima; 

Presidente 

C.M Águeda; 

Testemunha e 

Adjunto 

Com. 

Destacamento 

GNR 

Aveiro). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Grafismo – Ajuda à produção. Posiciona-se no 

lado superior direito do ecrã. Programa que 

beneficia de serviços ou produtos que foram 

facultados de forma gratuita por terceiros; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O segundo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

Não Aplicável 
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formal e 

sério. 

 

 

  

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;  

- O terceiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao quarto oráculo; 
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- O oitavo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O nono oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- Décimo oráculo: Oráculo do entrevistado. 

Possui as mesmas caraterísticas do quarto 

oráculo. Posiciona-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã; 

- O décimo primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;   

- O décimo segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 
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para a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso 

do da entrada; 

- Décimo terceiro oráculo é idêntico ao quarto 

oráculo; 

- Décimo quarto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Décimo quarto é idêntico ao terceiro oráculo; 

- Décimo quinto oráculo idêntico ao quarto 

oráculo; 

- Décimo sexto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Décimo sétimo oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- Décimo oitavo oráculo é idêntico ao quarto 

oráculo; 

- Décimo nono oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Vigésimo oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- Vigésimo primeiro, vigésimo segundo e 

vigésimo terceiro oráculos designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 
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direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 



392 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helecópetro 

caí – 

(Incêndios) 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores. 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(CODIS 

Lisboa).  

3m 33s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de cima 

para baixa, quando ambos os retângulos 

preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã numa 

animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheo, são usados para imagens de cenas 

ao vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estáticoreparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida 

com a cor azul. É similar à animação dos 

retângulos na abertura; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

Não Aplicável 
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função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direira, através de cross dissolve, 

mantendo-se  no mesmo sítio os dois retângulos 

de  dimensões mais reduzidas. A sua saída de 

animação é o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 
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mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direita, com atualização da 

informação. A animação de entrada é através de 

cross dissolve, mantendo-se  no mesmo sítio os 

dois retângulos de  dimensões mais reduzidas. A 

sua saída de animação é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- Quinto Oráculo de Última Hora. Apresenta um 

retângulo amarelo, o texto ligeiramente maior, 

alinhado ao centro e de cor preto;  

- Sexto oráculo é composto por um pequeno 

retângulo branco, e texto preto em caixa alta. E 

também por um retângulo branco, de maior 

dimensão, e texto preto em caixa alta. O 

processo de animação de entrada é através de 
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cross dissolve, sendo que a sua saída é o inverso 

do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- O sétimo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Surge um novo retângulo 

branco, com letra de cor preta, caixa baixa da 

esquerda para a direita, com atualização da 

informação. A animação de entrada é através de 

cross dissolve, mantendo-se  no mesmo sítio os 

dois retângulos de  dimensões mais reduzidas. A 

sua saída de animação é o inverso do da entrada; 

- Oitavo oráculo de Última Hora. Apresenta um 

retângulo amarelo, o texto ligeiramente maior, 

alinhado ao centro e de cor preto;  

- Nono oráculo é composto por um pequeno 

retângulo branco, e texto preto em caixa alta. E 

também por um retângulo branco, de maior 

dimensão, e texto preto em caixa alta. O 

processo de animação de entrada é através de 

cross dissolve, sendo que a sua saída é o inverso 

do da entrada; Atualização da informação; 

- Grafismo de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

queda 

helicópetero 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Ministro da 

Administração 

Interna). Com 

1 entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Português). 

2m 14s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso 

do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

RTP1 

apresenta o 

testemunho 

dado por 

AFOCELCA 

, citando: “ A 

AFOCELCA 

em mais de 

85 % das 

suas 

intervenções 

apoio o 

combate a 

incêndios em 

propriedades 

particulares 

que não 

pertencem 

nem à 

ALTRI nem 

à Navigator 

como foi 

aliás este 

caso”.  
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duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

Atualização da informação no oráculo por três 

vezes; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O nono oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- Décimo,  o décimo primeiro e décimo segundo 

oráculos designados por oráculos do jornalista  

– composto por dois retângulos um sobre o 
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outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeronaves 

combatem 

as chamas  

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Advogado 

HeliPortugal) 

3m 15s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- Grafismo para som. Entrevista telefónica – 

recurso complementar a ficheiros de aúdio. 

Ambos os grafismos são compostos por um 

fundo azul. À esquerda no ecrã televisivo, 

numa leitura de cima para baixo, um 

retângulo vertical, onde está inserida a 

fotografia do Advogado HeliPortugal- 

entrevistado,por baixo do retângulo, um 

retângulo branco e por cima dele o texto em 

- RTP1 apresenta 

o documento 

oficial da 

Circular de 

informação 

Aeronáutica – 

Portugal 

contendo os 

principais 

requisitos que os  

pilotos devem 

ter. A rtp1 cita 

“Total de horas 

de voo em 

aeronaves de asa 

fora 800 hotas; 

Total de horas de 

voo como 

comandante – 

500h; Total de 

horas de voo nos 

últimos 12 meses 

– 50h; Total de 

horas de voo no 

tipo de aeronave 

– 10h;”. Para 

além das horas 

de voo, cita “as 

missões de 

bombardeamento 
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preto, alinhado à esquerda, com o nome do 

entrevistado português. Por baixo do 

retângulo, outra área com texto de cor branca, 

também alinhado à esquerda, está a função do 

entrevistado. Do lado direito deste grupo de 

elementos visuais encontra-se um retângulo 

de enorme dimensão , alinhado à direita e que 

ocupa uma grande parte do espaço do ecrã 

televisivo, sendo que, o ecrã serve de espaço 

para difundir a imagem do aeroporto. Estes 

elementos entram de forma simultânea no 

ecrã através de cross dissolve. O movimento 

realiza-se pelas linhas de som animadas 

(Audio Spectrum effect) e a técnica de 

grafismo é 2D;  

- O terceiro oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quarto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Grafismo para som. Entrevista telefónica – 

recurso complementar a ficheiros de aúdio. 

Ambos os grafismos são compostos por um 

fundo azul. À esquerda no ecrã televisivo, 

numa leitura de cima para baixo, um 

retângulo vertical, onde está inserida a 

fotografia do Advogado HeliPortugal- 

entrevistado,por baixo do retângulo, um 

retângulo branco e por cima dele o texto em 

preto, alinhado à esquerda, com o nome do 

entrevistado português. Por baixo do 

retângulo, outra área com texto de cor branca, 

também alinhado à esquerda, está a função do 

com água, que 

não podem ser 

realizadas sem 

que os pilotos 

obtenham 

formação 

prévia” aprovada 

INAC. Esta 

inclui uma 

“formação 

Teórica inicial 

de 16 horas e 

Formação 

teórica 

recorrente – 8 

horas”, havendo 

um “treino 

específico: 

aviões – mínimo 

de seis 

descargas”. 

RTP1 apresenta 

o relatório de 

acidentes com 

aeronaves, em 

que nesse 

relatório contém 

recomendações 

de segurança e a 

- RTP1 cita 

“junto de REN 

e/ou EDP, à 

pintura 

diferenciadora 

dos postes e 

colocação de 
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entrevistado. Do lado direito deste grupo de 

elementos visuais encontra-se um retângulo 

de enorme dimensão , alinhado à direita e que 

ocupa uma grande parte do espaço do ecrã 

televisivo, sendo que, o ecrã serve de espaço 

para difundir a imagem do aeroporto. Estes 

elementos entram de forma simultânea no 

ecrã através de cross dissolve. O movimento 

realiza-se pelas linhas de som animadas 

(Audio Spectrum effect) e a técnica de 

grafismo é 2D; 

- O décimo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo, por 

duas vezes; 

- Décimo primeiro, décimo segundo e décimo 

terceiro  oráculos designados por oráculos do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

sistemas de 

sinalização dos 

vãos”. 
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alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate na 

RTP - 

Política 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

sendo retirados do ecrã numa animação que é reversa 

do da entrada. O movimento e o ritmo desta animação 

é muito acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é 

composto por outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos se 

movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos 

aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. 

Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior do 

ecrã, havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do pivot. 
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retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, 

sendo retirados do ecrã numa animação que é reversa 

do da entrada. O movimento e o ritmo desta animação 

é muito acelarado. Ambos os retângulos são azuis 

escuros. 
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6ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas 

  

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Acompanhado 

de música; 

- Câmara (plano 

geral) vai até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

ligeiramente à 

sua direita; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Pessoas 

sentadas, à frente 

do computador, a 

trabalhar, por 

detrás do  pivot; 

- Tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma imagem 

dinâmica de 

umas bombas de 

gasolina; 

- Diversos teasers 

dinâmicos, tom 

azul e branco,  a 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferida fora do 

estúdio 

(Mediador 

Sind. 

Motoristas 

Matérias 

Perigosas; 

Porta -Voz da 

ANTRAM) 

2m 16s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

. O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-

Não 

Aplicável 
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funcionar nos 

computadores; 

- Alinhamento de 

três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot se 

posiciona e 

utiliza o segundo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; Atualização da informação no 

oráculo; 

- Sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- Sétimo oráculo é idêntico ao primeiro; 

- Oitavo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O nono, décimo e décimo primeiro 

oráculos são designados  por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 
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posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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7ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóveis 

todo o 

terreno 

(surge nova 

fábrica de 

automóveis 

para 

produzir 

peças) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Pessoas 

sentadas, à 

frente do 

computador, a 

trabalhar, por 

detrás do  

pivot; 

- Pessoas em 

movimento 

em pé; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 16s Aplicável 

  

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; Atualização da 

inoformação no oráculo por duas vezes; 

- O terceiro oráculo posiciona-se no canto direito 

superior do ecrã. Retângulo preto, com texto de cor 

branca, em caixa alta, “Imagens INEOS”. Surge da 

direita para a esquerda. A sua animação de entrada é 

através de cross dissolve, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada; 

- O quarto e o quinto oráculos são designados  por 

oráculo do jornalista  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

Não 

Aplicável 
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cinzentos, em 

que o pivot se 

posiciona e 

utiliza o 

segundo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 



410 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Pivot 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

-  Fato 

preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido 

do Porto. 

Com 1 

entrevista 

diferida em 

estúdio 

(Presidente 

PSD)  

2m 16s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico em 

ecrã cheo, são usados para imagens de cenas ao vivo. 

O fundo é estático, havendo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas. O fundo 

estáticoreparte o ecrã em duas partes semelhantes e 

cada parte é preenchida com a cor azul. É similar à 

animação dos retângulos na abertura; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Não Aplicável 
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Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em cima 

do retângulo azul, de grandes dimensões, de caixaa-

alta, letra branca. Ambos aparecem da esquerda para 

a direita. Aparecem em cross dissolve, sendo que a 

sua aninação de saída é o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 
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caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada; 

- O quinto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em cima 

do retângulo azul, de grandes dimensões, de caixaa-

alta, letra branca. Ambos aparecem da esquerda para 

a direita. Aparecem em cross dissolve, sendo que a 

sua aninação de saída é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas. 
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9ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Debate 

legislativas  

Política 

 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Pivot 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 
- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido do 

Porto. Com 1 

entrevista 

diferida fora 

do Estúdio 

(Coordenadora 

do Bloco de 

Esquerda)  

2m 15s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico 

em ecrã cheio, são usados para imagens de cenas 

ao vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. O fundo estático reparte o ecrã em duas 

partes semelhantes e cada parte é preenchida com 

a cor azul. É similar à animação dos retângulos na 

abertura; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

Não 

Aplicável 
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- No direto 

com o outro 

jornalista, o 

pivot faz 

uma 

saudação 

com um 

sorriso 

semi-

fechado: 

“Olá 

Tiago”. 

 

 

  

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 
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direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada; Posteriormente, atualização 

da informação num novo retângulo branco, com 

texto de cor preta, em caixa baixa. Surge da 

esquerda para a direita, porém, os dois retângulos, 

de dimensões reduzidas, que constituem este 

oráculo não se alteraram. A sua animação de 

entrada é através do cross dissolve, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do  

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

10ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas  

(Política – 

conflito 

entre os dois 

autarcas) 

 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

preto, 

camisa 

azul às 

riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- 

Microfone 

colocado 

no casaco 

do pivot do 

seu lado 

direito; 

- Franzir 

das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar 

a 

informação

; 

- Tom 

formal e 

sério. 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-

se 

posiciona

do à sua 

direita no 

plano; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Atrás do 

pivot, 

encontra-

se uma 

tela, de 

grandes 

dimensõe

s, 

apoiada 

numa 

parede 

branca, 

com uma 

imagem 

estática 

sobre as 

legislativ

as 2019; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Secretário 

geral PS). 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Coordenadora 

BE). 

2m 19s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

Não 

Aplicável 
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- Pessoas 

sentadas, 

à frente 

do 

computa

dor, a 

trabalhar, 

por 

detrás do  

pivot, 

própriam

ente no 

lado 

direito do 

pivot; 

- 

Diversos 

teasers 

dinâmico

s, tom 

azul e 

branco,  a 

funcionar 

nos 

computa

dores; 

- 

Alinham

ento de 

três 

computa

dores, 

cinzentos

, em que 

o pivot se 

posiciona 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O sexto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O sétimo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. Atualização da informação no oráculo, 

por três vezes; 

- O oitavo e  nono  oráculos são designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 
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e utiliza o 

segundo; 

- decór 

do 

estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 

- A 

cadeira 

do pivot é 

branca. 

 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve 

. A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

11ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

em planfleto 

do ps 

(Presidente 

acusa de 

abuso a sua 

imagem em 

panfleto de 

campanha) 

(Política)  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se no 

centr do plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da 

República 

Portuguesa).   

36s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 22 

segundos a 

apresentar a 

notícia 

enquanto era 

apresentada 

presidente em 

planfleto do 

PS. Só depois 

começa a 

reportagem. 
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pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12 e 13ª 

peças 

jornalísticas  

 

Direto 

 e 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa do 

Avante  

(Política) 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Pivot 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério; 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado à 

sua esquerda 

da câmara; 

- Movimento 

de uma pessoa 

no estúdio; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Atrás do 

pivot, uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem 

estática sobre a 

festa do 

Avante; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Mantem-se  Nacional Diferido 

do Seixal. 

Com 1 

entrevista 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP). 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Fundador 

Festa de 

Avantes – 

setembro 

de 2016; 

Cantor – 

junho de 

2019; 

Xutos e 

Pontapés – 

agosto de 

2016).  

Duração do 

Direto: 5 

minutos; 

Duração da 

reportagem: 

2m 27s; 

Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos que 

dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no 

movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação 

Não Aplicável 



422 
 

- No direto 

com o outro 

jornalista, o 

pivot faz uma 

saudação 

com um 

sorriso semi-

fechado: 

“Olá 

Alexandra”. 

 

 

  

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

posiciona-se 

no segundo e 

está usá-lo. 

 

que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado 

da outra. Este grafismo serve para mostrar a 

ligação entre o estúdio e o local onde se 

localiza o outro interveniente, isto é, ligações 

em direto. Gráfico em ecrã cheio, são usados 

para imagens de cenas ao vivo. O fundo é 

estático, havendo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas. O fundo 

estático reparte o ecrã em duas partes 

semelhantes e cada parte é preenchida com a 

cor azul. É similar à animação dos retângulos 

na abertura; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista e 

a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor 
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laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, texto 

branco, caixa pequena. Os dois restângulos 

encontram-se em cima do retângulo azul, de 

grandes dimensões, de caixaa-alta, letra 

branca. Ambos aparecem da esquerda para a 

direita. Aparecem em cross dissolve, sendo 

que a sua aninação de saída é o inverso do da 

entrada; Atualização da informação num novo 

retângulo branco, com texto de cor preta, 

caixa baixa, não se alterando o 

posicionamento dos outros dois retângulos de 

dimensão reduzida. O processo de animação e 

movimento é idêntico ao acima referido; 

- O quinto  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste; 

- O sexto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, texto 
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branco, caixa pequena. Os dois restângulos 

encontram-se em cima do retângulo azul, de 

grandes dimensões, de caixa-alta, letra 

branca. Ambos aparecem da esquerda para a 

direita. Aparecem em cross dissolve, sendo 

que a sua aninação de saída é o inverso do da 

entrada; Posteriormente, atualização da 

informação num novo retângulo branco, com 

texto de cor preta, em caixa baixa. Surge da 

esquerda para a direita, porém, os dois 

retângulos, de dimensões reduzidas, que 

constituem este oráculo não se alteraram. A 

sua animação de entrada é através do cross 

dissolve, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Atualização da 

informação num novo retângulo branco, com 

texto de cor preta, caixa baixa, não se 

alterando o posicionamento dos outros dois 

retângulos de dimensão reduzida. 

Posteriormente, novamente, emerge o 

primeiro retângulo azul, com texto de cor 

branca, em caixa alta, em que o 

posicionamento dos outros dois retângulos de 

dimensões menores não se alteraram. O 

processo de animação e movimento é idêntico 

ao acima referido; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O oitavo  oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 
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que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste; 

- Nono oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- Décimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Décimo primeiro oráculo é idêntico ao 

oitavo oráculo; 

- Décimo segundo oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- Décimo terceiro oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Décimo quarto oráculo é idêntico ao oitavo 

oráculo; 

- Décimo quinto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- Décimo sexto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Décimo sétimo oráculo é idêntico ao oitavo 

oráculo; 

- O décimo oitavo e décimo nono  oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 
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que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 



427 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacion

al 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

14ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

Legislativas 

  

Soft  

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se à 

sua direita no 

plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- Atrás, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

uma imagem 

das legislações 

legislativas; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Secretária 

Estado 

Administração 

Interna).   

2m 20s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco 

com dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

- RTP1, no 

canto direito, 

apresenta o 

número de 

votos que o 

Governo já 

mandou para 

o estrangeiro: 

1,5 milhões 

em 32 tonelas 

de papel, pelo 

correio; 

RPT1 mostra 

novo estudo e 

conclui que 

em 186 

países, há 1,5 

milhões de 

eleitores; 
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- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo. Atualização da informação no 

oráculo, por três vezes; 

- O sexto, sétimo e oitavo oráculos  são 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto 
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inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome jornalista e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

15ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

Legislativas  

Soft  

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

o recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se à sua 

direita no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Atrás, encontra-

se uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

uma imagem da 

União Europeia; 

- Alinhamento de 

três 

computadores, 

cinzentos, em que 

o pivot está 

posicionado à 

frente do segundo 

e a usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

40s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 

- Pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 30 

segundos da 

notícia. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novidades 

nas escolas  

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não Aplicável 

 
Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  
17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, 

retângulo branco, pequenas dimensões, 

texto preto, caixa-alta, é composto por outro 

retângulo branco, de dimensões grandes, 

texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos 

se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais 

curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, 

havendo uma ligeira pequena margem 

temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda;   

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

16ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boris 

Johnson  

(guerras e 

conflitos-

política) 

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- A câmara 

(plano geral) 

vai até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- 

Acompanhado 

com música; 

- O pivot 

encontra-se à 

sua direita no 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Atrás, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

uma imagem 

do presidente 

Boris 

Jonhson; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

do Reino 

Unido).   

2m 14s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

Não 

Aplicável 
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que o pivot 

está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto superior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa baixa, 

sem fundo. A animação emerge através do cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O quinto e sexto, oráculos  são designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 
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jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

17ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estragos do 

Furacão Das 

Bahamas   

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul às 

riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- Plano geral; 

- O pivot 

encontra-se à 

sua direita no 

plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- Atrás, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagens 

estáticas a 

emergir sobre 

os estragos do 

Furacão Doriam 

nas Bahamas; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

Mantem-

se  

Internacional Não diferido.  

Com duas 

entrevistas 

não deferidas 

fora do 

estúdio duas 

vítimas do 

Furacão 

Dorian nas 

Bahamas). 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Organização 

Mundial de 

Saúde - 

Homem).   

2m 10s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

Não 

Aplicável 
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- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à direita, 

posicionando-se no canto superior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados direita para a esquerda. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa 

baixa, sem fundo. A animação emerge 

através do cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- O quinto e sexto, oráculos  são 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 
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esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome jornalista e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há escolas 

sem 

chumbos 

(escolas 

decidem 

que 

nenhum 

aluno vai 

chumbar 

naquela 

escola) 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  
17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que 

é reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda 

do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa 

quase todo o terço inferior do ecrã, havendo uma 

ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que 

é reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

 

 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máxima 

força à 

frente da 

Sérvia 

(Futebol) 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável 

 

Nacional Não 

Aplicável 

 

17s Não 

Aplicável 

 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que 

é reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda 

do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa 

quase todo o terço inferior do ecrã, havendo uma 

ligeira pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

- Música fundo 

durante os 17 

segundos do 

teaser, tendo a 

voz off do 

pivot. 
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ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que 

o retângulo à esquerda, no movimento de cima 

para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que 

é reversa do da entrada. O movimento e o ritmo 

desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros. 



442 
 

 

  

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

Não 

Aplicável 

 
 
 
 
 
 
 

O desfecho da 

primeira parte 

do Telejornal 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul às 

riscas e gravata 

azul; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do seu lado 

esquerdo; 

- Tom sério e 

formal, com o 

frazir constante 

de suas 

pálpebras, 

despede-se da 

primeira parte 

do telejornal 

dizendo “até já”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Pivot posicionado no centro do plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, havendo 

uma tela toda azul, contendo “Telejornal” . 

No desfecho uma linha, num ritmo lento, 

um retângulo azul claro, surge por cima da 

tela azul e deloca-se da esquerda para a 

direita, dando a ideia de desfecho; 

- O decór do estúdio é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e formal; 
- A cadeira do pivot é branca; 

- Num movimento e ritmo lento, a câmara 

larga  o plano próximo do pivot e 

prossegue para um plano mais amplo do 

estúdio. Posteriormente, a câmara segue 

para cima em direção ao computador 

digital, e mostra as notícias atualizadas. 

Estas movimentam-se de baixo para cima; 

- Acompanhado com música. 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

13 s Não 

Aplicável  
- Mosca de 

canal RTP1;  

- Identificador 

do teletexto; 

- Grafismo 

com língua 

gestual 

portuguesa. 

 

Não Aplicável  
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Reabertura da Segunda  Parte do Telejornal 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

18ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto: Nas 

escolas 

ninguém 

chumba de 

ano 

2019/2020 

 

Soft  

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa a azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

tarde” com tom 

formal e sério. 

 

 

  

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, num 

plano geral do 

estúdio, vai até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- Tela, atràs do 

pivot, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática sobre o 

novo ano letivo 

2019/2020; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado à sua 

direita; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Diversos teasers 

dinâmicos, tom 

azul e branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

Mantem-se  Nacional Não diferido.  

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Diretora 

Agrupamento 

Azeitão; 

Professora e 

Diretora 

Agrupamento 

Avalade). 

3m 19s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo 

do jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O segundo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

- Abertura da 

segunda 

parte do 

telejornal 

telejornal: 

duração de 

4s  
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- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 
 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 
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duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao sexto 

oráculo; 

- O décimo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O décimo primeiro oráculo é composto 

por um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação no mesmo oráculo; 
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- Décimo segundo oráculo é idêntico ao 

sexto oráculo; 

- O décimo terceiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O décimo quarto oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo branco 

com dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- Décimo quinto e décimo sexto oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 
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do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

19ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa em 

Moçambique 

 

 

Soft  

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul às 

riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom formal 

e sério. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Tela, atràs do 

pivot, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática sobre o 

Papa; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado à 

sua direita no 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, tom 

azul e branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 25s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada.  Atualização 

da informação por quatro vezes no oráculo; 

- O terceiro e quarto oráculos designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

Não 

Aplicável  
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retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família 

Vieira – 2ª 

Guerra 

Mundial 

Histórias 

de 

Interesse 

Humano 

 

Soft  

- Pivot  em 

pé; 

- 

Movimenta-

se da direita 

para a 

esquerda; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas, 

gravata azul 

e sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Plano 

geral; 

- Tela, atràs 

do pivot, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada 

numa 

parede 

branca, com 

imagem 

estática 

sobre a 

Família 

Vieira; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do estúdio; 

- O decór 

do estúdio é 

azul e 

branco; 

- Chão 

cinzento; 

- Escadas 

cinzentas. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com duas 

entrevistas não 

diferidas fora do 

estúdio (Filha de 

José Vieira e 

Historiador Hist. 

História 

Contemporânea). 

4m 29s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

Não 

Aplicável  
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- Tom 

formal e 

sério; 

- Postura 

séria e 

formal; 

 

 

  

os elementos alinhados à direita, posicionando-se 

no canto superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados direita para a esquerda. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- Legendagem de tradução para a Língua 

Portuguesa, com texto de cor branca, caixa baixa, 

sem fundo. A animação emerge através do cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida com o nome 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sétimo, oitavo, nono e décimo oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 



453 
 

 

  

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

21 e 22ª peça 

jornalísticas  

 

Direto 

e 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

entre 

António 

Costa e 

outro 

Autarca 

Política 

 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Pivot 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

câmara; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Diversos 

teasers 

dinâmicos, 

tom azul e 

branco,  a 

funcionar nos 

computadores; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido de 

Lisboa.  

Sem 

entrevista 

diferida.  

  

Reportagem:  

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio  

(Presidente 

PSD / 

Secretário 

Geral do 

PS). 

Duração do 

Direto: 2m 

05 s; 

Duração da 

reportagem:  

50s. 

Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o 

ecrã em duas partes iguais. Ao mesmo tempo 

que o retângulo à esquerda, no movimento de 

cima para baixo, preenche parte do ecrã 

televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos 

os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados 

do ecrã numa animação que é reversa do da 

entrada. O movimento e o ritmo desta animação 

é muito acelarado. Ambos os retângulos são 

azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado 

da outra. Este grafismo serve para mostrar a 

ligação entre o estúdio e o local onde se localiza 

o outro interveniente, isto é, ligações em direto. 

Gráfico em ecrã cheo, são usados para imagens 

de cenas ao vivo. O fundo é estático, havendo 

somente movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas. O fundo estáticoreparte o ecrã 

em duas partes semelhantes e cada parte é 

preenchida com a cor azul. É similar à 

animação dos retângulos na abertura; 

- O primeiro oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

Não 

Aplicável 
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pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, 

de caixaa-alta, letra branca. Ambos aparecem 

da esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. Atualização da 

informação que surge num novo retângulo 

branco, com texto de cor preta, caixa baixa, em 

que, os outros dois retângulos acima não se 

alteraram. O processo de animação e 

movimento é idêntico ao acima referido; 

- O segundo e o terceiro oráculos designados 

por oráculos do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

23ª peça 

jornalística  

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate das 

Legislativas 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata 

azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

sua direita no 

plano; 

- Atrás do 

pivot, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede 

branca, com 

imagem 

estática sobre 

as legislações 

2019; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio  

(Presidente 

PSD / 

Presidente 

CDS-PP). 

2m 10 s Aplicável  - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- Grafismo posicionado no canto superior direito 

do ecrã. Retângulo preto, com texto de cor branco, 

caixa alta, “Imagens SIC”. Emerge da direita para 

a esquerda, através da animação cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do 

da entrada; 

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

Não 

Aplicável 
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- A cadeira do 

pivot é 

branca. 

 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida com o 

nome entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

Atualização da informação por três vezes no 

oráculo; 

- Grafismo de janelas; 

- O nono, décimo e décimo primeiro oráculos são 

designados por oráculos do jornalista  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto 
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é preenchida com o nome jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

24ª peça 

jornalística  

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol 

 

 Soft 

- Pivot em 

pé; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas, 

gravata azul 

e sapatos 

castanhos; 

- 

Movimenta-

se da direita 

para a 

esquerda; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Plano geral; 

- Pivot 

posicionado 

no centro do 

estúdio; 

- Atrás do 

pivot, 

encontra-se 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com duas 

imagens 

estáticas sobre 

o futebo. 

Aparecem da 

esquerda para 

a direita 

através do 

cross dissolve; 

- Escadas 

cinzentas; 

- Chão 

cinzento; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

 (Jogador da 

Seleção 

Nacional e 

Selecionador 

Nacional). 

2m 03 s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

Não Aplicável 
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- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Espaço 

sóbrio e 

formal. 
 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

Atualização da informação no oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O nono, décimo e décimo primeiro oráculos são 

designados por oráculos do jornalista  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome jornalista e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

25ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol 

 Soft 

- Pivot em 

pé; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas, 

gravata azul 

e sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir 

das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulaçã

o das mãos, 

de forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

- Plano geral; 

- Pivot posicionado no 

centro do estúdio; 

- Atrás do pivot, 

encontra-se uma tela, de 

grandes dimensões, 

apoiada numa parede 

branca, com uma 

imagem do futebol e, 

posteriormente, surge 

uma inforgrafia 

dinâmica sobre as duas 

seleções em confronto 

A imagem aparece da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

A animação da 

infografia bem como os 

seus elementos gráficos 

apareceram através de 

cross dissolve;  

- Escadas cinzentas; 

- Chão cinzento; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 16 s Aplicável 

  

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Grafismo posiciona-se no canto direito 

superior do ecrã. Aparece num 

retângulo preto, com texto de cor 

pbranco, em caixa alta, “Imagens Canal 

11”. Aparece da direita para a esquerda. 

O seu processo de animação de entrada 

é através de cross dissolve, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Primeiro oráculo: oráculo do jornalista  

– composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

Não Aplicável 
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  preenchida com o nome jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

26ª peça 

jornalística  

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira do 

livro no 

Porto 

 

 

Histórias 

de 

Interesse 

Humano 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul 

às riscas e 

gravata azul; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado direito; 

- Franzir das 

pálpebras e 

recurso à 

gesticulação 

das mãos, de 

forma 

contínua, a 

apresentar a 

informação; 

- Tom 

formal e 

sério. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

sua direita no 

plano; 

- Atrás do pivot, 

encontra-se uma 

tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre a feira do 

livro; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- Alinhamento 

de três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio  

(Presidente 

da 

República). 

1m 49 s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

Não Aplicável 
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segundo e a usá-

lo; 

- Cadeira do 

pivot é branca. 

 

texto em cross dissolve. A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo;  

- O sexto, sétimo e oitavo oráculos são 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve. A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

Não 

Aplicável  
 
 
 
 
 
 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa azul às 

riscas e 

gravata azul; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado esquerdo; 

- Postura 

formal, 

porém, com  o  

frazir 

constante de 

suas pálpebras 

e um sorriso 

aberto, pisca o 

olho e 

despede-se 

saudando: “A 

si em especial 

desejo lhe um 

grande fim de 

semana”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Desfecho acompanhado com 

música; 

- Pivot posicionado à direita do 

plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, 

havendo uma tela toda azul, 

contendo “Telejornal” . No 

desfecho uma linha, num ritmo 

lento, um retãngulo azul claro, 

surge por cima da tela azul e 

deloca-se da esquerda para a 

direita, dando a ideia de desfecho; 

- O decór do estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e formal; 
- A cadeira do pivot é branca; 

- Num movimento e ritmo lento, a 

câmara larga  o plano próximo do 

pivot e prossegue para um plano 

mais amplo do estúdio. 

Posteriormente, a câmara segue 

para cima em direção ao 

computador digital, e mostra as 

notícias atualizadas. Estas 

movimentam-se de baixo para 

cima .  

 

 

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 

51s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua 

gestual portuguesa; 

- Créditos Finais: num 

retângulo azul, preenche um 

terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que 

cada pessoa, pode ter mais 

que um nome a 

desempenhar a função e 

respetivo  nome. Tezto 

branco, caixa pequena. O 

retângulo aparece em crawl. 

O texto aparece subindo de 

baixo para cima. Quando o 

texto termina de transmitir a 

informação, os elementos 

saem do ecrã numa 

animação reversiva à da 

entrada, isto é, de baixo para 

cima. Os movimentos de 

entrada e saída são suaves e 

lentos; 

- Separador que refere os 

programas patrocinadores 

do Telejornal. 

 

Desfecho do 

telejornal teve 

uma 

durabilidade 

de 51 s 
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39 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e animações encontram-se sempre 

inseridos durante as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP1. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

em alerta 

(Incêndios) 

 

 Hards 

- Pivot sentado; 

Fato cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul às 

riscas; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma caneta 

nas mãos a 

apresentar a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

tarde” com tom 

e postura 

formal e sério; 

- No direto, o 

pivot faz a 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano 

geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo uma 

tela toda azul, 

contendo 

“Telejornal”, 

que se 

posiciona do 

lado direito do 

pivot.  Há uma 

linha, num 

ritmo lento, um 

retângulo azul 

claro, surge por 

cima da tela 

Mantem-se  Nacional Diferido de 

Sobra de 

Monte 

Agraço. Com 

uma 

entrevista 

diferida, fora 

do estúdio  

(Comandante 

Distrital de 

Lisboa). 

3m 58s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;39 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Grafismo – Ajuda à produção. Posiciona-

se no lado superior direito do ecrã. 

Programa que beneficia de serviços ou 

produtos que foram facultados de forma 

gratuita por terceiros; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo 

do jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- O segundo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

- Abertura do 

telejornal: 

duração de 11s ; 

- Este telejornal 

difere dos 

demais, uma vez 

que, começa 

mais cedo, 19h e 

tem uma 

pequena 

durabilidade de 

30 minutos de 

emissão 

televisiva.  

- O pivot 

aparece nos 

primeiros 16 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a sua 

voz off nos 

restantes 23 

segundos. Aí, 

inicia-se o 

direto. 
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saudação, com 

um tom e 

postura séria e 

formal, dizendo 

à jornalista que 

se encontrava 

no lado da 

ocorrência: 

“Boa tarde”; A 

jornalista 

responde-lhe 

com a mesma 

saudação de 

“Boa tarde”, 

com um tom 

sério.  

 

 

  

azul e deloca-se 

da esquerda 

para a direita; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O terceiro oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao 

lado da outra. Este grafismo serve para 

mostrar a ligação entre o estúdio e o local 

onde se localiza o outro interveniente, isto 

é, ligações em direto. Gráfico em ecrã cheo, 

são usados para imagens de cenas ao vivo. 
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O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas 

as janelas. O fundo estático reparte o ecrã 

em duas partes semelhantes e cada parte é 

preenchida com a cor azul. É similar à 

animação dos retângulos na abertura; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, 

texto branco, caixa pequena. Os dois 

restângulos encontram-se em cima do 

retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem 

da esquerda para a direita. Aparecem em 

cross dissolve, sendo que a sua aninação de 

saída é o inverso do da entrada;  

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 
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40 RTP1 utiliza a tipografia  Calibre da Klim Type Foundry em todas as emissões jornalísticas televisivas do Telejornal da RTP1.  

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- O sétimo oráculo é constituido por três 

retângulos. O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, 

texto branco, caixa pequena. Os dois 

restângulos encontram-se em cima do 

retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem 

da esquerda para a direita. Aparecem em 

cross dissolve, sendo que a sua aninação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- O oitavo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry40. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em 

Mealhada 

(Incêndios) 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom e 

postura 

formal e 

sério; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as 

mãos para 

apresentar a 

informação. 

 

 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

do seu lado 

direito no 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo uma 

tela toda azul, 

contendo 

“Telejornal”, 

que se 

posiciona do 

lado direito do 

pivot.  Há uma 

linha, num 

ritmo lento, 

um retângulo 

azul claro, 

surge por cima 

da tela azul e 

deloca-se da 

esquerda para 

a direita; 

- Alinhamento 

dos três 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com três 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(vítimas e 

Presidente 

da C.M da 

Mealhada); 

2m 24s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo de 

dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de saída 

o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O quarto oráculo é idêntico ao segundo oráculo;  

- O quinto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou função. 

O  retângulo superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo inferior é 

de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

Não Aplicável 
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  computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O sexto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao segundo oráculo;   

- O oitavo, nono e décimo oráculos designados por 

oráculos do jornalista  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A primeira linha 

de texto é preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente 

na A28 

(Incêndios) 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom e 

postura 

formal e 

sério; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as 

mãos para 

apresentar a 

informação. 

  

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-se 

posicionado do seu lado 

direito no plano; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, havendo uma 

tela toda azul, contendo 

“Telejornal”, que se 

posiciona do lado direito 

do pivot. Há uma linha, 

num ritmo lento, um 

retângulo azul claro, 

surge por cima da tela 

azul e deloca-se da 

esquerda para a direita; 

- Alinhamento dos três 

computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot está posicionado à 

frente do segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot é 

branca. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

29s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 
 - Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 9 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 21 

segundos da 

notícia.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 
TEASER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perigo. Alta 
tensão! 
(acidentes) 
Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 
17s Não 

Aplicável 
- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo 

branco, pequenas dimensões, texto preto, caixa-

alta, é composto por outro retângulo branco, de 

dimensões grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda 

do ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é mais curto 

que o retângulo azul. Oráculo azul que ocupa quase 

todo o terço inferior do ecrã, havendo uma ligeira 

pequena margem temporal. Ambos estão alinhados 

à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

Acompanhado 

de música 

durante dos 17 

segundos do 

teaser. 
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em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas de 

materias 

perigosas  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom e 

postura 

formal e 

sério; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

para 

apresentar a 

informação; 

 

 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot,  

havendo uma 

tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

de um camião, 

surgindo em 

cross dissolve um 

retângulo azul, 

com texto de cor 

branca, tanto 

com caixa alta 

como caixa 

baixa; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com três 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Ministro da 

Infraestruturas 

e de 

Habitação; 

Presidente do 

SNMMP e 

Advogado de 

AANTRAM); 

2m 09s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco 

com dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

Não 

Aplicável 
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  frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo;   

- Sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo;   

- O nono oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O décimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O décimo primeiro oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo;   

- Décimo segundo, décimo terceiro, 

décimo quarto e décimo quinto oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 
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outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5ª peça 

jornalística  

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas de 

materias 

perigosas 

  

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Tom e 

postura formal 

e sério; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma 

caneta nas 

mãos para 

apresentar a 

informação. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-se 

posicionado do seu 

lado direito no plano; 

- Sala de redação atrás 

do pivot,  havendo 

uma tela, de grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede branca, 

com uma imagem 

estática de um 

camião, surgindo em 

cross dissolve um 

retângulo azul, com 

texto de cor branca, 

tanto com caixa alta 

como caixa baixa; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot está posicionado 

à frente do segundo e 

a usá-lo; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot é 

branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com uma 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro). 

11s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo designado 

por oráculo do entrevistado  – 

composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função 

deste; 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

nos restantes 6 

segundos 

apenas aparece 

a entrevista 

dada do 

Primeiro 

Ministro 

Português. 
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- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérvia e 

Portugal  

(Futebol) 

 

Soft 

Não 

Aplicável   

Não 

Aplicável  

Não Aplicável Nacional Não Aplicável 17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. 

Já o retângulo à direita, faz o movimento 

de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, 

retângulo branco, pequenas dimensões, 

texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  

situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se 

movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, 

porém, o tempo do retângulo branco é 

mais curto que o retângulo azul. Oráculo 

azul que ocupa quase todo o terço 

inferior do ecrã, havendo uma ligeira 

Acompanhamento 

de música durante 

os 17 segundos 

do Teaser. 
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. 

pequena margem temporal. Ambos estão 

alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. 

Já o retângulo à direita, faz o movimento 

de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa 

“Perplexo” 

com Rui Rio 

(Legislativas 

2019  

Politíca 

 

 

 Soft 

- Pivot sentado; 

- Fato cinzento 

claro, camisa  

branca e gravata 

azul às riscas; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma caneta 

nas mãos a 

apresentar a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- Postura formal 

e sério. 

 

 

 

  

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara, num 

plano geral do 

estúdio, vai até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- O pivot encontra-se 

posicionado do seu 

lado direito no 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma tela, 

com grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede branca, 

com uma imagem 

estática sobre as 

eleições legislativas 

de 2019; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot está 

posicionado à frente 

do segundo e a usá-

lo; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Português). 

1m 55s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistador  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. 

Não 

Aplicável 
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- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

• A cadeira 

do pivot é 

branca. 

 

O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo;  

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Rio nos 

Açores  

TJV nos 

Açores 

Politíca 

  

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

e com uma 

caneta nas 

mãos a 

apresentar a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Postura 

formal e 

sério. 

 

 

 

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-

se posicionado do 

seu lado direito no 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma tela, 

com grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, com 

uma imagem 

estática sobre as 

eleições 

legislativas de 

2019; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que 

o pivot está 

posicionado à 

frente do segundo e 

a usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

-Espaço sóbrio e 

formal; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com uma 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Presidente 

do PSD). 

1m 44s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

Atualização da informação no oráculo; 

- O segundo oráculo designado por 

oráculo do entrevistador  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve. A animação 

Não Aplicável 
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  - A cadeira do 

pivot é branca. 

 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O terceiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O quarto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

legislativas 

Politíca 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul às 

riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Postura 

formal e sério. 

 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

uma tela, com 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as eleições 

legislativas de 

2019; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do CDS). 

2m 36s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; Atualização da informação no 

oráculo; 

- O segundo oráculo designado por 

oráculo do entrevistador  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à 

Não Aplicável 
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- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- O terceiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

Legislativas 

(Politíca)  

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

tendo uma 

caneta na 

mão 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Postura 

formal e 

sério. 

 

 

 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma 

tela, com 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as eleições 

legislativas de 

2019; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com uma 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP). 

1m 31s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; Atualização da informação no 

oráculo; 

- O segundo oráculo designado por 

oráculo do entrevistador  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à 

Não Aplicável 
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  - Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

O terceiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

10ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

Legislativas 

(Politíca)  

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

tendo uma 

caneta na 

mão 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Postura 

formal e 

sério. 

 

 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma 

tela, com grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as eleições 

legislativas de 

2019; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com uma 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Coordenadora 

do BE). 

1m 01s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do entrevistador  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

Não 

Aplicável 
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- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve. A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo;  

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

11ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleições 

Legislativas 

(Politíca)  

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

tendo uma 

caneta na 

mão 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Postura 

formal e 

sério. 

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-

se posicionado do 

seu lado direito no 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma tela, 

com grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede branca, 

com uma imagem 

estática sobre as 

eleições legislativas 

de 2019; 

- Do lado direito, 

atrás do pivot, há um 

teaser dinâmico no 

computador; 

- Na sala de redação 

há uma pessoa, a 

trabalhar, do lado 

direito do pivot, 

sentado, de costas 

voltadas para o 

pivot, à frente do 

computador; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com duas 

entrevistas 

não diferida 

em estúdio  

(Secretário do 

PSD e 

Coordenadora 

do BE). 

3m 14s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas; 

- O segundo oráculo designado por 

oráculo do entrevistador  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação 

Não Aplicável 
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pivot está 

posicionado à frente 

do segundo e a usá-

lo; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot 

é branca. 

 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O terceiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O quarto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo;  

- O quinto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao  terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- Grafismo de janelas; 

- O oitavo, nono e décimo oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 
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caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servia – 

Portugal  

(Futebol) 

 

 Soft 

- Pivot sentado; 

- Fato cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul às 

riscas; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma 

caneta nas 

mãos a 

apresentar a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- O pivot faz 

saudação na 

abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

tarde” com tom 

e postura 

formal e sério; 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito no 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela de cor 

vermelha, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com elementos 

gráficos estáticos, 

respetivamente, 

dois logótipos das 

equipas Sérvia- 

Portugal, sendo 

que a tela está 

posicionada atrás 

do pivot; 

- Alinhamento dos 

três 

computadores, 

cinzentos, em que 

o pivot está 

posicionado à 

Mantem-se  Nacional Diferido 

de 

Belgrado 

– Sérvia, 

sem 

entrevista. 

2m 39s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo é constituido por dois 

retângulos.O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, 

texto branco, caixa pequena. Aparecem em 

cross dissolve, sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. O 

Não Aplicável 
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- No direto, o 

pivot faz a 

saudação, com 

um tom e 

postura séria e 

formal, 

dizendo ao 

jornalista que 

se encontrava 

no lado da 

ocorrência: 

“Boa tarde”; O 

jornalista  

responde-lhe 

com a saudação 

de “Olá, muito 

boa noite”, com 

um tom sério.  

 

 

  

frente do segundo 

e a usá-lo; 

 O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

movimento surge da esquerda para a 

direita; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos 

que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já 

o retângulo à direita, faz o movimento de 

cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao 

lado da outra. Este grafismo serve para 

mostrar a ligação entre o estúdio e o local 

onde se localiza o outro interveniente, isto 

é, ligações em direto. Gráfico em ecrã 

cheo, são usados para imagens de cenas ao 

vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas 

as janelas. O fundo estático reparte o ecrã 

em duas partes semelhantes e cada parte é 

preenchida com a cor azul. É similar à 

animação dos retângulos na abertura; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 
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superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em 

caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para 

a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 
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- O sétimo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, 

texto branco, caixa pequena. Os dois 

restângulos encontram-se em cima do 

retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem 

da esquerda para a direita. Aparecem em 

cross dissolve, sendo que a sua aninação de 

saída é o inverso do da entrada; 

Atualização da informação dos dois 

primeiros retânguloso de dimensão 

pequena; 

- Grafismo de janelas; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

13ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeu de 

tenís de mesa 

(Futebol) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as 

mãos e com 

uma caneta 

nas mãos a 

apresentar a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério 

e formal. 

 

 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- Tela de cor 

vermelha, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática da 

vencedora do 

Europeu de 

Ténis de Mesa 

em França, 

sendo que a tela 

está posicionada 

atrás do pivot; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 39s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada. Atualização da informação no oráculo, 

por duas vezes; 

- O terceiro oráculoposiciona-se no canto direito 

superior do ecrã. Surge da direita ara a esquerda, 

num retângulo, de pequenas dimensões, com o 

texto de cor branca, em caixa alta, “IMAGENS 

LAOLA1. TV. A animação de entrada é através 

do cross dissolve, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

jornalista  – composto por dois retângulos um 

Não Aplicável 
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  posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos 

recusados a 

doentes 

oncológicos  

Hard 

Não 

Aplicável   

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O movimento 

e o ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. 

Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. 

Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, 

havendo uma ligeira pequena margem temporal. Ambos 

estão alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

Acompanhamento 

de música durante 

os 17 segundos do 

Teaser. 
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movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O movimento 

e o ritmo desta animação é muito acelarado. Ambos os 

retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

14ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voos de 

combate 

inseguro 

 Hard 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

a apresentar 

a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério e 

formal. 

 

 

  

- A câmara 

(plano geral) 

vai até ao pivot 

(plano 

próximo); 

- 

Acompanhado 

com música; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferida. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Piloto e 

Instrutor de 

Voo). 

2m 15s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo, por 

duas vezes; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

- Abertura da 

reportagem 

com música 

fundo nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

desapareceu. 

RTP1 apresenta 

documento que 

mostra que o 

principal 

motivo de 

acidentes é os 

cabos elétricos. 

Deste modo, a 

RTP1 cita: “O 

fator 

determinante 

neste acidente – 

A existência de 

duas fiadas de 

cabos de alta 

tensão e 

respetivos 

cabos tensores 

muito perto um 

do outro em 

que os cabos 

mais altos não 
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- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto, sétimo e oitavo oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste.  

têm sinalética 

apropriada e os 

mais baixo sim, 

pode ser 

considerada 

uma 

“verdadeira 

armadilha”.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da Peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

15ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção no 

ar  

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

a apresentar 

a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério 

e formal. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- O decór 

do estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira 

do pivot é 

branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferida. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Piloto e 

Comandante 

Nacional Op. 

Proteção 

civil). Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (3 

cidadãos 

portugueses). 

2m 12s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto que 

o texto aparece em cross dissolve. A animação de 

saída do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O terceiro  e quarto oráculos designados por 

oráculos do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve 

Não 

Aplicável 
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. A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado e 

a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O décimo, décimo primeiro e décimo segundo 

oráculos designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da Peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

16ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos 

para o cancro 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as 

mãos a 

apresentar a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério 

e formal. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- O decór 

do estúdio é 

azul e 

branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira 

do pivot é 

branca. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferida. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Colégio 

de 

Oncologia 

da Ordem 

dos 

Médicos - 

Homem). 

2m 03s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

- RTP1 

apresenta o 

comunicado 

dado pela 

Infarmed ao 

problema, 

citando: “... há 

um nível de 

incerteza 

considerável 

nos 

medicamentos 

em contexto de 

autorização 

excecional, por 

não serem 

conhecidos os 

resultados 

comparativos 

de segurança e 

eficácia 

relativamente 

aos restantes 

tratamentos 

que integram a 

prática clínica 

nacional” 

Fonte: Lusa. 
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elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao terceiro oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O décimo, décimo primeiro e décimo segundo 

oráculos designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme o 

nome da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

Peça 

jornalística  

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

Não 

Aplicável  

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- Pivot 

sentado; 

- Fato 

cinzento 

claro, camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do seu 

lado 

esquerdo; 

- Postura 

formal, 

porém, com  

um sorriso 

semi-aberto, 

despede-se 

saudando: 

“Até amanhã 

e já agora 

tenha 

também um 

bom jogo na 

sua RTP”.  

- Plano próximo; 

- Desfecho acompanhado com 

música; 

- Pivot posicionado à direita do plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, 

havendo uma tela toda azul, contendo 

“Telejornal” . No desfecho uma linha, 

num ritmo lento, um retãngulo azul 

claro, surge por cima da tela azul e 

deloca-se da esquerda para a direita, 

dando a ideia de desfecho; 

- O decór do estúdio é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e formal. 

- A cadeira do pivot é branca; 

- Num movimento e ritmo lento, a 

câmara larga  o plano próximo do 

pivot e prossegue para um plano mais 

amplo do estúdio. Posteriormente, a 

câmara segue para cima em direção ao 

computador digital, e mostra as 

notícias atualizadas. Estas 

movimentam-se de baixo para cima. 

Posteriormente, a câmara vai em 

direção da tela, de grandes dimensões, 

apoiada numa parede branca 

mostrando o jogo que iria dar a seguir. 

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 

1m 39s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua 

gestual portuguesa; 

- Créditos Finais: num 

retângulo azul, preenche 

um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que 

cada pessoa, pode ter mais 

que um nome a 

desempenhar a função e 

respetivo  nome. Tezto 

branco, caixa pequena. O 

retângulo aparece em 

crawl. O texto aparece 

subindo de baixo para cima. 

Quando o texto termina de 

transmitir a informação, os 

elementos saem do ecrã 

numa animação reversiva à 

da entrada, isto é, de baixo 

para cima. Os movimentos 

de entrada e saída são 

suaves e lentos; 

- Separador que refere os 

programas patrocinadores 

do Telejornal. 

- Desfecho do 

telejornal teve 

uma 

durabilidade 

de 1m 39 s 

acompanhado 

com música 

até ao 

desfecho. 

- No telejornal 

do dia 

07.09.2019 

não houve a 

segunda parte. 

O telejornal 

teve uma 

duração de 30 

m 18s; 
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41 Grafismo de Mosca de canal RTP1,  Identificador do telexto e o Grafismo com Língua Gestual Portuguesa e suas respetivas caraterísticas e animações encontram-se sempre 

inseridas durante as emissões jornalistocas televisivas do Telejornal da RTP. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

em Castro 

Daire 

 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca 

e gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é frequente 

passar a caneta 

de uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- O pivot faz 

saudação na 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, num 

plano geral do 

estúdio, vai até 

ao pivot (plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

uma tela toda 

azul, contendo 

“Telejornal”, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

que se posiciona 

do lado direito 

do pivot.  Há 

uma linha, num 

ritmo lento, um 

retângulo azul 

claro, surge por 

Mantem-

se  

Nacional Diferido 

de Viseu. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

3m 08s Não 

Aplicável 
- Mosca de canal RTP1;41 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Grafismo – Ajuda à produção. Posiciona-se no 

lado superior direito do ecrã. Programa que 

beneficia de serviços ou produtos que foram 

facultados de forma gratuita por terceiros; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A primeira 

linha de texto é preenchida com o nome do 

jornalista e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã 

em duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o 

retângulo à esquerda, no movimento de cima para 

baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para 

- Abertura do 

telejornal: 

duração de 12s. 

O pivot aparece 

nos primeiros 

14 segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 28 

segundos. Aí, 

inicia-se o 

direto. 
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abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

tarde” com 

tom e postura e 

tom formal e 

sério; 

- No direto, o 

pivot faz a 

saudação, com 

um tom e 

postura séria e 

formal, 

dizendo à 

jornalista que 

se encontrava 

no lado da 

ocorrência: 

“Boa tarde”; A 

jornalista 

responde-lhe 

com a mesma 

saudação de 

“Boa tarde”, 

com um tom 

sério.  

 

 

  

cima da tela azul 

e desloca-se da 

esquerda para a 

direita; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

baixa, quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação que é 

reversa do da entrada. O movimento e o ritmo desta 

animação é muito acelarado. Ambos os retângulos 

são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado da 

outra. Este grafismo serve para mostrar a ligação 

entre o estúdio e o local onde se localiza o outro 

interveniente, isto é, ligações em direto. Gráfico em 

ecrã cheo, são usados para imagens de cenas ao 

vivo. O fundo é estático, havendo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as janelas. 

O fundo estático reparte o ecrã em duas partes 

semelhantes e cada parte é preenchida com a cor 

azul. É similar à animação dos retângulos na 

abertura; 

- O segundo oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O terceiro oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor laranja, 

Direto, caixa alta, cor branca, enquanto que o 

segundo retângulo preto, texto branco, caixa 

pequena. Os dois restângulos encontram-se em 

cima do retângulo azul, de grandes dimensões, de 

caixa-alta, letra branca. Ambos aparecem da 

esquerda para a direita. Aparecem em cross 

dissolve, sendo que a sua aninação de saída é o 

inverso do da entrada. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

em 

Portugal 

 

 Hards 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca 

e gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Tom sério e 

formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é frequente 

passar a caneta 

de uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-

se posicionado do 

seu lado direito no 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma tela 

toda azul, contendo 

“Telejornal”, de 

grandes dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, que 

se posiciona do lado 

direito do pivot.  Há 

uma linha, num 

ritmo lento, um 

retângulo azul claro, 

surge por cima da 

tela azul e desloca-

se da esquerda para 

a direita; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot está 

posicionado à frente 

do segundo e a usá-

lo; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitantes 

de Castro 

Daire). 

2m 27s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O  primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada. 

Atualização da informação no oráculo; 

- O terceiro, quarto e quinto oráculos 

designados por oráculos do jornalista  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa 

ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

Não 

Aplicável 
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- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot 

é branca. 

 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perigo. Alta 

tensão! 

(Acidentes) 

Hards 

Não 

Aplicável   

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo 

do retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. 

Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior do 

ecrã, havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

Acompanhado 

de música 

durante dos 17 

segundos do 

teaser. 
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movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso ao 

ensino 

superior 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério e 

formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

e com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é 

frequente 

passar a 

caneta de uma 

mão para 

outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

- Câmara (plano 

geral) vai até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- Acompanhado 

com música; 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma 

tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática com 

fundo preto com 

texto – Ensino 

Superior; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do PS; 

Presidente do 

PSD; 

Secretário 

Geral do PCP; 

Coordenadora 

do BE). Com 

uma 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Presidente 

do CDS-PP). 

2m 32s Não 

Aplicável 

- Mosca de  canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O  primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo branco 

com dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- O terceiro oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- O quarto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Verifica-se o 

acompanhamento 

da música nos 

primeiros 5 

segundos antes 

do pivot 

apresentar a 

informação; 
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casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

 

  

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

- O quinto oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. 

O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O sexto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao quinto 

oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O décimo oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O décimo primeiro, décimo segundo e 

décimo terceiro oráculos são idênticos 

ao quinto oráculo; 

- O décimo quarto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 
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- O décimo quinto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O décimo sexto oráculo designado por 

oráculo do jornalista /pivot  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. 

O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista e 

a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso ao 

Ensino 

Superior 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério 

e formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as 

mãos e com 

uma caneta 

nas mãos, 

sendo que é 

frequente 

passar a 

caneta de 

uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma 

tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática com 

fundo preto com 

texto – Ensino 

Superior. 

Posteriormente, 

enquanto o pivot 

apresenta a 

informação num 

1m 15, emerge a 

informação, da 

direita para a 

esquerda, 

através do 

movimento 

cross dissolve, 

com texto em 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas em 

estúdio (Reitor 

da 

Universidade 

do Porto; 

Reitor da 

Universidade 

de Lisboa e o 

Ministro de 

Ciência, 

Tecnologia e 

Ensino 

Superior).  

3m 15s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O  primeiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande azul, 

texto branco e todo ele em caixa alta. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco 

em caixa-alta e por um  retângulo 

branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o 

tamanho do texto. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do jornalista – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. 

O  retângulo superior é branco, de texto 

- RTP1 

apresenta 

estudo, no lado 

direito do ecrã, 

apresentação 

simples, sobre 

o acesso ao 

ensino superior 

na universidade 

do Porto – 

ICBAS, 

concluindo a 

média de 

entrada no 

curso de 

medicina foi de 

18,5%. 

Posteriormente, 

a RTP1 emerge 

com nova 

informação 

sobre o acesso 

ao Ensino 

Superior, 

aputrando que 

na 1ª fase – 

44 500 foram 

colocados com 

53% na 1ª 

opção. 
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pivot do  

lado 

esquerdo; 

 

 

  

caixa baixa e de 

cor branca; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . 

A animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O sexto oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve. A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

Posteriormente, 

RTP1 refere 

novo estudo 

sobre o acesso 

ao ensino 

superior 

referindo que, 

houve, apenas, 

6700 vagas na 

2ª fase e 38 

cursos sem 

alunos. 



523 
 

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- Grafismo posiciona-se no canto 

superior direito do ecrã. Emerge num 

movimento da direita para a esquerda, 

num retângulo preto, com texto de cor 

branca, em caixa alta, “24 Horas 

RTP3”. O processo de animação de 

entrada é através do cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao sexto 

oráculo; 

- Grafismo posiciona-se no canto 

superior direito do ecrã. Emerge num 

movimento da direita para a esquerda, 

num retângulo preto, com texto de cor 

branca, em caixa alta, “Cortesia 

Antena1 / Negócios”. O processo de 

animação de entrada é através do cross 

dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O décimo oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- O décimo primeiro oráculo é idêntico 

ao segundo oráculo; 

- Décimo segundo oráculo é idêntico ao 

sexto oráculo; 
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- Grafismo posiciona-se no canto 

superior direito do ecrã. Emerge num 

movimento da direita para a esquerda, 

num retângulo preto, com texto de cor 

branca, em caixa alta, “Jornal das 12 – 

RTP3”. O processo de animação de 

entrada é através do cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Décimo terceiro, é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- Décimo quarto é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O décimo quinto oráculo designado 

por oráculo do jornalista /pivot  – 

composto por dois retângulos um sobre 

o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior 

é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas 

de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto 

é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida 

com a função deste; 



525 
 

 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

Peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5 e 6 ª 

peças 

jornalísticas 

 

Direto e 

uma 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeira 

Eleições 

2019 

(Política) 

 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca 

e gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é frequente 

passar a caneta 

de uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- No direto, o 

pivot faz a 

saudação, com 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as 

eleições na 

Madeira 2019; 

- No lado direito 

do pivot, 

encontra-se uma 

pessoa, sentada, 

á frente do 

computador, 

posicionada de 

frente para o 

pivot; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 8 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (4 

habitantes 

da 

Madeira; 

Candidato 

do PSD; 

Candidato 

do CDS-

PP e ao 

Candida) 

Duração do 

direto: 1m 

18s; 

Posteriormente 

dá-se início à 

reportagem 

que tem uma 

duração de 3m 

04s; Por 

último emerge 

o direto com 

uma duração 

de 1m. 

Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Separador de notícias que mantêm as 

mesmas caratéristicas de dois retângulos que 

dividem o ecrã em duas partes iguais. Ao 

mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no 

movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o 

ecrã, sendo retirados do ecrã numa animação 

que é reversa do da entrada. O movimento e o 

ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Grafismo de janelas, colocadas uma ao lado 

da outra. Este grafismo serve para mostrar a 

ligação entre o estúdio e o local onde se 

localiza o outro interveniente, isto é, ligações 

em direto. Gráfico em ecrã cheo, são usados 

para imagens de cenas ao vivo. O fundo é 

estático, havendo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas. O fundo 

estático reparte o ecrã em duas partes 

semelhantes e cada parte é preenchida com a 

cor azul. É similar à animação dos retângulos 

na abertura; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

Não 

Aplicável 
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um tom e 

postura séria e 

formal, dizendo 

à jornalista que 

se encontrava 

no lado da 

ocorrência: 

“Boa tarde”. 

Porém, a 

jornalista que 

está do outro 

lado da 

ocorrência 

inicia logo 

discurso do 

assunto, com 

tom e postura 

séria e formal. 

 

 

  

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O segundo oráculo é constituido por três 

retângulos.O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, texto 

branco, caixa pequena. Os dois restângulos 

encontram-se em cima do retângulo azul, de 

grandes dimensões, de caixa-alta, letra branca. 

Ambos aparecem da esquerda para a direita. 

Aparecem em cross dissolve, sendo que a sua 

aninação de saída é o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; Atualização da 

informação no oráculo; 
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- O quarto oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada.  Atualização da 

informação no oráculo; 

- O sexto e sétimo oráculos são idênticos ao 

quarto oráculo; 

- O oitavo oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 
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reverso do de entrada. Atualização da 

informação no oráculo;  

- O nono e décimo oráculos designado por 

oráculos do jornalista /pivot  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- O décimo primeiro oráculo é constituido por 

três retângulos.O primeiro retângulo de cor 

laranja, Direto, caixa alta, cor branca, 

enquanto que o segundo retângulo preto, texto 

branco, caixa pequena. Os dois restângulos 

encontram-se em cima do retângulo azul, de 

grandes dimensões, de caixa-alta, letra branca. 

Ambos aparecem da esquerda para a direita. 

Aparecem em cross dissolve, sendo que a sua 

aninação de saída é o inverso do da entrada; 

Atualização da informação no retângulo azul 

de grandes dimensões; 

- O décimo segundo oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 
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alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

2019 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério e 

formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

e com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é 

frequente 

passar a 

caneta de 

uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as 

legislativas 

2019; 

- No lado direito 

do pivot, 

encontra-se uma 

pessoa, sentada, 

à frente do 

computador, na 

sala de redação; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do PSD). 

2m 27s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

Atualização da informação no oráculo; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

Não 

Aplicável 
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casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

 

 

  

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O sexto, sétimo, oitavo e nono oráculos 

designado por oráculos do jornalista /pivot  

– composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa 
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ou função. O  retângulo superior é branco, 

de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo 

e, posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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8ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

2019 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério 

e formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

e com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é 

frequente 

passar a 

caneta de 

uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as 

legislativas 

2019; 

- No lado direito 

do pivot, 

encontra-se uma 

pessoa, sentada, 

à frente do 

computador, na 

sala de redação; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PS). 

2m 28s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

Não 

Aplicável 
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casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

 

  

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e 

por um  retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada;  

- O sexto, sétimo, oitavo e nono oráculos 

designado por oráculos do jornalista /pivot  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 
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mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista e 

a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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9ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

2019 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério e 

formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos e 

com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é 

frequente 

passar a 

caneta de uma 

mão para 

outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

do seu lado 

direito no 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo uma 

tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem 

estática sobre 

as legislativas 

2019; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

está 

posicionado à 

frente do 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Produtora 

da cebola e 

Presidente 

do CDS-

PP). 

2m 28s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso 

do da entrada; 

- O terceiro e quarto oráculos designados por 

oráculos do entrevistado  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor preta, 

texto branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

Não Aplicável 
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casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

 

 

  

segundo e a 

usá-lo; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda linha 

de   texto é preenchida com a função deste; 

- O quinto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo 

ele em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. 

O processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O sexto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada; Atualização da informação no oráculo; 

- O sétimo, oitavo e nono oráculos designado 

por oráculos do jornalista /pivot  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  conforme 

o nome da pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior é de 

cor preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 
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em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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10ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

2019 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério e 

formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

e com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é 

frequente 

passar a 

caneta de 

uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

uma tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as 

legislativas 

2019; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP). 

2m 31s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação do 

oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso 

do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 

Não 

Aplicável 
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pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

 

  

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do entrevistado 

e a segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- O quarto oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem 

o comprimento  conforme o tamanho do texto. 

O texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, 

sendo a animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O sexto, sétimo, oitavo e nono oráculos 

designado por oráculos do jornalista /pivot  – 

composto por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve . A 
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animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados 

da esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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11ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate 

Legislativas 

2019 

(Política) 

 

 Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Tom sério e 

formal; 

- Recurso à 

gesticulação 

com as mãos 

e com uma 

caneta nas 

mãos, sendo 

que é 

frequente 

passar a 

caneta de 

uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado do 

seu lado direito 

no plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo uma 

tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com uma 

imagem estática 

sobre as 

legislativas 

2019; 

- Do lado direito 

do pivot, atrás, 

encontra-se 

posicionado,uma 

pessoa, sentada, 

à frente do 

computador, na 

sala de redação; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Coordenadora 

do BE);  

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Militante do 

BE). 

1m 48s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa;  

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

O seg- undo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

Não 

Aplicável 



544 
 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

 

  

que o pivot está 

posicionado à 

frente do 

segundo e a usá-

lo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O quarto oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada; 

- O quinto oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O nono, décimo e décimo primeiro oráculos 

designado por oráculos do jornalista /pivot  – 
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composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de saída 

é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é preenchida com 

a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção soma 

e segue  

(Futebol) 

 

Hards 

Não 

Aplicável   

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

retirados do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. 

O movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto por 

outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto branco, 

caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno retângulo 

branco. Ambos se movimentam de baixo para cima, já com 

o texto. Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos 

aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do retângulo 

branco é mais curto que o retângulo azul. Oráculo azul que 

ocupa quase todo o terço inferior do ecrã, havendo uma 

ligeira pequena margem temporal. Ambos estão alinhados à 

esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas caratéristicas 

de dois retângulos que dividem o ecrã em duas partes iguais. 

Ao mesmo tempo que o retângulo à esquerda, no movimento 

de cima para baixo, preenche parte do ecrã televisivo. Já o 

retângulo à direita, faz o movimento de cima para baixa, 

quando ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo 

Acompanhado 

de música 

durante dos 17 

segundos do 

teaser. 
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retirados do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. 

O movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian chegou 

ao Canadá 

(Catástrofe) 

 

Hards 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o 

tempo do retângulo branco é mais curto que o retângulo 

azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior 

do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

Acompanhado 

de música 

durante dos 17 

segundos do 

teaser. 
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movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

Grafismos  Observações  

 

ª peça 

jornalistica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

da 

Primeira 

Parte 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, camisa  branca 

e gravata azul às riscas 

brancas; 

- Postura formal e sóbria; 

- Recurso à gesticulação 

com as mãos e com uma 

caneta nas mãos, sendo que 

é frequente passar a caneta 

de uma mão para outra, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone colocado no 

casaco do pivot do  lado 

esquerdo; 

- O pivot faz saudação no 

desfecho da primeira parte 

do telejornal dizendo “até 

já” com tom e postura e 

formal, porém, com um 

sorriso semi-aberto. 

 

 

  

- Desfecho acompanhado com música; 

- O pivot encontra-se posicionado do seu 

lado direito no plano; 

- Sala de redação atrás do pivot, havendo 

uma tela toda azul, contendo 

“Telejornal”, de grandes dimensões, 

apoiada numa parede branca, que se 

posiciona do lado direito do pivot.  Há 

uma linha, num ritmo lento, um retângulo 

azul claro, surge por cima da tela azul e 

desloca-se da esquerda para a direita; 

- Alinhamento dos três computadores, 

cinzentos, em que o pivot está 

posicionado à frente do segundo e a usá-

lo; 

- O decór do estúdio é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e formal. 

- A cadeira do pivot é branca; 

- A câmara, num plano próximo do pivot,  

segue para um plano mais amplo do 

estúdio, dirigindo-se para o televisor 

superior ao teto, tendo este como fundo 

azul, com texto de cor branco, caixa 

baixa. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

Duração do 

desfecho: 

15 s 

Não 

Aplicável 

- Mosca de 

canal RTP1; 

- Identificador 

do teletexto; 

- Grafismo 

com língua 

gestual 

portuguesa; 

- A tipografia 

do canal RTP1 

é Calibre da 

Klim Type 

Foundry. 

Desfecho da 

primeira 

parte do 

telejornal: 

duração de 

15s.  
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Reabertura da Segunda Parte do Telejornal 

  



552 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise no 

Afeganistão  

(Guerras)  

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério  

e formal.  

 

 

  

- Reabertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara, 

num plano geral 

do estúdio, vai 

até ao pivot 

(plano 

próximo); 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, havendo 

um conjunto de 

teasers, com 

tons azulados; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

48 s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se com 

os elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida com 

o nome do jornalista e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- O segundo oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele 

em caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o texto 

aparece em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O terceiro oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por 

um  retângulo branco com dimensão maior e cor 

- Reabertura da 

segunda parte do  

telejornal, com 

acompanhamento 

de música nos 3 

primeiros 

segundos; 

O pivot aparece 

nos primeiros 12 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a sua 

voz off nos 

restantes 33 

segundos.  
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preta, caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O 

texto é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto o texto aparece em cross dissolve, sendo 

a animação de saída o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

13ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian 

atinge o 

Canadá 

(Furacão)  

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério  

e formal.  

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo um 

conjunto de 

teasers, com 

tons azulados; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Internacional Não diferida. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio (2 

residentes em 

Abaco, 

Bahamas e o 

Coordenador 

Ajuda 

Humanitária); 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Diretor 

Proteção civil 

MEMA). 

2m 34s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto branco 

e todo ele em caixa alta. O texto é alinhado à 

esquerda. O processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

que o texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso do de 

entrada; 

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o inverso 

do da entrada; 

- O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto oráculos 

designados por oráculos do entrevistado  – 

composto por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-

pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

Não 

Aplicável  
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mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à direita, 

posicionando-se no canto superior direito do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da direita 

para a esquerda. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branco, sem 

fundo. A sua animação de entrada é através do 

cross dissolve, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O sétimo oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto 

cor preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são animados ao 

mesmo tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A animação 

de saída é o inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

14ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise e 

mortes na 

França  

(Guerras) 

 Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério  

e formal.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-se 

posicionado no centro 

do plano; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, havendo um 

conjunto de teasers, 

com tons azulados; 

- Na sala de redação 

encontra-se 

posicionado uma 

pessoa, sentada, à 

frente do computador; 

- O decór do estúdio é 

azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot é 

branca. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

34s Aplicável  - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande 

azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior 

e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 11 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 23 

segundos da 

notícia.   
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou 

de outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

15ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demissão 

no Reino 

Unido 

(Demissão 

Política)  

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

havendo um conjunto 

de teasers, com tons 

azulados; 

- Na sala de redação 

encontra-se 

posicionado uma 

pessoa, sentada, à 

frente do 

computador; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot 

é branca. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 13s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco 

com dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 07 

segundos da 

notícia.   
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de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 
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Notícia de 
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e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

16ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsonaro 

operado  

 

(Política )  

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Tom sério  

e formal.  

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, 

havendo um 

conjunto de 

teasers, com 

tons azulados; 

- Na sala de 

redação 

encontra-se 

posicionado 

uma pessoa, 

sentada, à 

frente do 

computador; 

- O decór do 

estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço 

sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

2m 20s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um retângulo 

de dimensão grande azul, texto branco e todo ele em 

caixa alta. O texto é alinhado à esquerda. O processo 

de animação do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um pequeno  

retângulo azul, texto branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão maior e cor preta, 

caixa pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

Não Aplicável 
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esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- O quarto orácuolo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo oráculo; 

- O sexto oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois retângulos um 

sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto em 

cross dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos alinhados 

à esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são animados da 

esquerda para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função deste; 

- Sétimo oráculo é idêntico ao primeiro oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilantes da 

natureza  

(pessoas que 

ajudam a 

vigiar os 

fogos e 

animais)  

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é composto 

por outro retângulo branco, de dimensões grandes, texto 

branco, caixa-alta,  situando-se por baixo do pequeno 

retângulo branco. Ambos se movimentam de baixo para 

cima, já com o texto. Ambos alinhados à esquerda do 

ecrã. Ambos aparecem ao mesmo tempo, porém, o 

tempo do retângulo branco é mais curto que o retângulo 

azul. Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior 

do ecrã, havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda;   

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo à 

esquerda, no movimento de cima para baixo, preenche 

parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à direita, faz o 

Acompanhado 

de música 

durante dos 17 

segundos do 

teaser. 



561 
 

 

movimento de cima para baixa, quando ambos os 

retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados do ecrã 

numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito acelarado. 

Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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17ª peça 

jornalística  

 

Notícia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ténis de mesa  

(Portugal 

perdeu as 

finais 

femininas e 

masculinas no 

campeonato 

da Europa de 

França) 

 

Hards 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

 

  

- A câmara (plano 

geral) vem até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- Acompanhado de 

música; 

- O pivot encontra-

se posicionado no 

seu lado direito do 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede 

branca, com 

imagem estática de 

uma mesa de ping 

pong; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal; 

- A cadeira do pivot 

é branca; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot posiciona-se à 

frente e a usá-lo do 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 04s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branco, sem 

fundo. A sua animação de entrada é através 

do cross dissolve, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada; 

- O terceiro  oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

Acompanhada 

de música 

durante 8 

segundos até 

ao momento do 

pivot 

apresentar a 

informação; 
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segundo 

computador; 

 

- O quarto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O quarto oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve. A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 



564 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

18ª peça 

jornalística  

 

Notícia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificação 

Euro 2020 

 (Futebol) 

 

Soft 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca e 

gravata azul às 

riscas brancas; 

- Postura formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação das 

mãos, em que o 

pivot tem uma 

caneta e a passa de 

uma mão para 

outra, enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

 

  

- A câmara (plano 

geral) vem até ao 

pivot (plano 

próximo); 

- Acompanhado de 

música; 

- O pivot encontra-

se posicionado no 

seu lado direito do 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede 

branca, com 

imagem estática, 

fundo vermelho, 

com elementos 

visuais, entre os 

quais, os dois 

logótipos da equipa 

da seleção 

portuguesa e 

Sérvia; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 08s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; Atualização da 

informação no oráculo; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo 

do jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome 

da pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo inferior 

Não 

Aplicável 
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- A cadeira do pivot 

é branca; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot posiciona-se à 

frente e a usá-lo do 

segundo 

computador; 

- Na sala de redação 

encontra-se uma 

pessoa sentrada, à 

frente do 

computador. 

 

é de cor preta, texto branco e caixa-pequena.  

Os  retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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19ª peça 

jornalística  

 

Notícia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adversários 

de Portugal 

Ucrânia vs 

Lituânia  

 (Futebol) 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

das mãos, 

em que o 

pivot tem 

uma caneta 

e a passa de 

uma mão 

para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-

se posicionado no 

seu lado direito do 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede 

branca, com 

imagem estática, 

fundo vermelho; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do pivot 

é branca; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot posiciona-se à 

frente e a usá-lo do 

segundo 

computador. 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 59s Aplicável  - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada; 

Atualização da informação no oráculo; 

- Grafismo posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Emerge num movimento da 

direita para a esquerda, num retângulo preto, 

com texto de cor branca, em caixa alta, 

“Imagens Sport TV”. O processo de animação 

de entrada é através do cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

Não Aplicável 
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- Tom sério  

e formal.  

 

 

 

  

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Os  retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista e a 

segunda linha de   texto é preenchida com a 

função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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20ª peça 

jornalística  

 

Notícia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 

campeão 

Europeu 

(Futebol) 

Soft 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca 

e gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

das mãos, em 

que o pivot tem 

uma caneta e a 

passa de uma 

mão para outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

seu lado direito 

do plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática sobre o 

campeonato 

europeu de 

Portugal em 

campo; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em que 

o pivot posiciona-

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

25s Aplicável  - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em cross dissolve. 

A animação de saída do oráculo é o reverso do 

de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em caixa-

alta e por um  retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o tamanho 

do texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; Atualização da 

informação no oráculo; 

- Grafismo posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Emerge num movimento da 

direita para a esquerda, num retângulo branco 

com texto de cor preta, em caixa alta, “Imagens 

CMTV”. O processo de animação de entrada é 

através do cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada; 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 5 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 20 

segundos da 

notícia. 
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se à frente e a usá-

lo do segundo 

computador. 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  retângulos  

adquirem o comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-pequena, 

enquanto que o  retângulo inferior é de cor 

preta, texto branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de texto 

em cross dissolve . A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, posicionando-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda para a 

direita. A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim 

Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

21ª peça 

jornalística  

 

Notícia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP de 

Itália 

(Futebol) 

Soft 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca e 

gravata azul às 

riscas brancas; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação das 

mãos, em que o 

pivot tem uma 

caneta e a passa 

de uma mão para 

outra, enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot encontra-

se posicionado no 

seu lado direito do 

plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grandes 

dimensões, apoiada 

numa parede 

branca, com 

imagem estática de 

um aerodromo; 

- O decór do estúdio 

é azul e branco; 

- Espaço sóbrio e 

formal. 

- A cadeira do pivot 

é branca; 

- Alinhamento dos 

três computadores, 

cinzentos, em que o 

pivot posiciona-se à 

frente e a usá-lo do 

segundo 

computador. 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 08s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da esquerda 

para a direita, enquanto que o texto aparece 

em cross dissolve. A animação de saída do 

oráculo é o reverso do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. 

Os  retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto o texto aparece em cross 

dissolve, sendo a animação de saída o 

inverso do da entrada; Atualização da 

informação no oráculo; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 5 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 03 

segundos da 

notícia. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

22ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dos 

Estados 

Unidos  

(Bianca 

Andreescu 

venceu 

Serena 

Williams por 

2-0) 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca 

e gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

das mãos, em 

que o pivot 

tem uma 

caneta e a 

passa de uma 

mão para 

outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

seu lado direito 

do plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática sobre o 

estádio e com o 

logótipo do US 

Open; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

posiciona-se à 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com duas 

entrevistas 

não 

diferidas 

em 

estúdio 

(tenistas). 

1m 38s Aplicável - Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco 

com dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada; Atualização da informação no 

oráculo; 

- O terceiro e quarto oráculos designados 

por oráculos do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 5 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 03 

segundos da 

notícia. 
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frente e a usá-lo 

do segundo 

computador. 

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 

à direita, posicionando-se no canto 

superior direito do ecrã. Os  retângulos  

são animados da direita para a esquerda. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branco, sem 

fundo. A sua animação de entrada é 

através do cross dissolve, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- O quinto oráculo designado por oráculo 

do jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. 

Encontra-se com os elementos alinhados 



573 
 

 

 

à esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terror em 

Lisboa 

(Cinema) 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

17s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo 

à esquerda, no movimento de cima para baixo, 

preenche parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados 

do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis escuros; 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- Oráculo das notícias em destaque, retângulo branco, 

pequenas dimensões, texto preto, caixa-alta, é 

composto por outro retângulo branco, de dimensões 

grandes, texto branco, caixa-alta,  situando-se por 

baixo do pequeno retângulo branco. Ambos se 

movimentam de baixo para cima, já com o texto. 

Ambos alinhados à esquerda do ecrã. Ambos 

aparecem ao mesmo tempo, porém, o tempo do 

retângulo branco é mais curto que o retângulo azul. 

Oráculo azul que ocupa quase todo o terço inferior do 

ecrã, havendo uma ligeira pequena margem temporal. 

Ambos estão alinhados à esquerda;  

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da Klim Type 

Foundry; 

- Separador de notícias que mantêm as mesmas 

caratéristicas de dois retângulos que dividem o ecrã em 

duas partes iguais. Ao mesmo tempo que o retângulo 

à esquerda, no movimento de cima para baixo, 

Acompanhado 

de música 

durante dos 17 

segundos do 

teaser. 
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preenche parte do ecrã televisivo. Já o retângulo à 

direita, faz o movimento de cima para baixa, quando 

ambos os retângulos preenchem o ecrã, sendo retirados 

do ecrã numa animação que é reversa do da entrada. O 

movimento e o ritmo desta animação é muito 

acelarado. Ambos os retângulos são azuis escuros. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

23ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilantes 

da 

natureza  

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

das mãos, em 

que o pivot 

tem uma 

caneta e a 

passa de uma 

mão para 

outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

seu lado direito 

do plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática sobre o 

estádio e com o 

logótipo do US 

Open; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal. 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

posiciona-se à 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

estúdio 2 

Vigilantes  de 

Natureza e 

Associação de 

Guardas e 

Vigilantes  da 

Natureza). 

4m 29s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de 

animação do oráculo forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto que o 

texto aparece em cross dissolve. A 

animação de saída do oráculo é o reverso 

do de entrada;   

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa 

pequena. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o tamanho do 

texto. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação forma-se da 

esquerda para a direita, enquanto o texto 

aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da 

entrada;  

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto por 

dois retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou função. O  

retângulo superior é branco, de texto cor 

Música nos 

primeiros 6 

segundos até o 

pivot 

apresentar a 

informação. 
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frente e a usá-lo 

do segundo 

computador. 

preto, em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  

são animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do entrevistado e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- O quarto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O décimo oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O décimo primeiro oráculo é idêntico ao 

terceiro oráculo; 

- O décimo primeiro, o décimo segundo, 

o décimo terceiro oráculos designados 

por oráculos do jornalista /pivot  – 
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composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas linhas de 

texto em cross dissolve . A animação de 

saída é o inverso  do da entrada. Encontra-

se com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é preenchida 

com o nome do jornalista e a segunda 

linha de   texto é preenchida com a função 

deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre 

da Klim Type Foundry. 
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24ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Guerra 

Mundial 

(Afuzilamentos 

e mortes) 

 

Hard 

 

Histórias de 

Interesse 

Humano 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, 

camisa  branca e 

gravata azul às 

riscas brancas; 

- Postura formal 

e sóbria; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com fundo todo 

ele azul; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

que o pivot 

posiciona-se à 

frente e a usá-lo 

do segundo 

computador. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora 

estúdio 

(Neto e 

Bisneta de 

Ermelinda; 

Jornalista). 

4m 36s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por 

um retângulo de dimensão grande 

azul, texto branco e todo ele em caixa 

alta. O texto é alinhado à esquerda. O 

processo de animação do oráculo 

forma-se da esquerda para a direita, 

enquanto que o texto aparece em 

cross dissolve. A animação de saída 

do oráculo é o reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por 

um pequeno  retângulo azul, texto 

branco em caixa-alta e por um  

retângulo branco com dimensão 

maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto 

é alinhado à esquerda. O processo de 

animação forma-se da esquerda para 

a direita, enquanto o texto aparece em 

cross dissolve, sendo a animação de 

saída o inverso do da entrada;  

- O terceiro oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo 

Não 

Aplicável  
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superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross dissolve 

. A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à direita, 

posicionando-se no canto superior 

direito do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da direita para a esquerda. 

A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função 

deste; 

- Legendagem de tradução para 

Língua Portuguesa, com texto de cor 

branco, sem fundo. A sua animação 

de entrada é através do cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo é idêntico ao 

terceiro oráculo; 

- Legendagem de tradução para 

Língua Portuguesa, com texto de cor 

branco, sem fundo. A sua animação 

de entrada é através do cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada; 

- O quinto oráculo designado por 

oráculo do entrevistado  – composto 

por dois retângulos um sobre o outro. 

Os  retângulos  adquirem o 
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comprimento  conforme o nome da 

pessoa ou função. O  retângulo 

superior é branco, de texto cor preto, 

em caixa-pequena, enquanto que o  

retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  

retângulos  são animados ao mesmo 

tempo e, posteriormente, surgem as 

duas linhas de texto em cross 

dissolve. A animação de saída é o 

inverso  do da entrada. Encontra-se 

com os elementos alinhados à 

esquerda, posicionando-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Os  

retângulos  são animados da esquerda 

para a direita. A primeira linha de 

texto é preenchida com o nome do 

entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função 

deste; 

- O sexto oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- O sétimo oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- O oitavo oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- O nono oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Legendagem de tradução para 

Língua Portuguesa, com texto de cor 

branco, sem fundo. A sua animação 

de entrada é através do cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada; 

- O décimo, o décimo primeiro, o 

décimo segundo e o décimo terceiro 
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oráculos designados por oráculos do 

jornalista /pivot  – composto por dois 

retângulos um sobre o outro. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é 

branco, de texto cor preto, em caixa-

pequena, enquanto que o  retângulo 

inferior é de cor preta, texto branco e 

caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, 

posteriormente, surgem as duas 

linhas de texto em cross dissolve . A 

animação de saída é o inverso  do da 

entrada. Encontra-se com os 

elementos alinhados à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Os  retângulos  são 

animados da esquerda para a direita. 

A primeira linha de texto é 

preenchida com o nome do jornalista 

e a segunda linha de   texto é 

preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é 

Calibre da Klim Type Foundry. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

25ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ª Edição 

Motelx  

(Cinema – 

Filme) 

 

Soft 

- Pivot 

sentado; 

- Fato preto, 

camisa  

branca e 

gravata azul 

às riscas 

brancas; 

- Postura 

formal e 

sóbria; 

- Recurso à 

gesticulação 

das mãos, em 

que o pivot 

tem uma 

caneta e a 

passa de uma 

mão para 

outra, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Tom sério  e 

formal.  

- Plano próximo; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado no 

seu lado direito 

do plano; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grandes 

dimensões, 

apoiada numa 

parede branca, 

com imagem 

estática, com 

fundo vermelho, 

e logótipo do 

filme 13ª edição 

Motelx; 

- O decór do 

estúdio é azul e 

branco; 

- Espaço sóbrio 

e formal; 

- A cadeira do 

pivot é branca; 

- Alinhamento 

dos três 

computadores, 

cinzentos, em 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio  

(dois -  

Organização). 

2m 38s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1; 

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual portuguesa; 

- O primeiro oráculo é composto por um 

retângulo de dimensão grande azul, texto 

branco e todo ele em caixa alta. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

do oráculo forma-se da esquerda para a 

direita, enquanto que o texto aparece em cross 

dissolve. A animação de saída do oráculo é o 

reverso do de entrada;  

- O segundo oráculo é composto por um 

pequeno  retângulo azul, texto branco em 

caixa-alta e por um  retângulo branco com 

dimensão maior e cor preta, caixa pequena. Os  

retângulos  adquirem o comprimento  

conforme o tamanho do texto. O texto é 

alinhado à esquerda. O processo de animação 

forma-se da esquerda para a direita, enquanto 

o texto aparece em cross dissolve, sendo a 

animação de saída o inverso do da entrada;  

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branco, sem 

fundo. A sua animação de entrada é através do 

cross dissolve, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O terceiro oráculo designado por oráculo do 

entrevistado  – composto por dois retângulos 

um sobre o outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

Não 

Aplicável 
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que o pivot 

posiciona-se à 

frente e a usá-lo 

do segundo 

computador. 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do entrevistado e a segunda linha de   

texto é preenchida com a função deste; 

- Legendagem de tradução para Língua 

Portuguesa, com texto de cor branco, sem 

fundo. A sua animação de entrada é através do 

cross dissolve, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- O quinto oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo; 

- O sexto oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- O sétimo, o oitavo e o nono oráculos 

designados por oráculos do jornalista /pivot  – 

composto por dois retângulos um sobre o 

outro. Os  retângulos  adquirem o 

comprimento  conforme o nome da pessoa ou 

função. O  retângulo superior é branco, de 

texto cor preto, em caixa-pequena, enquanto 

que o  retângulo inferior é de cor preta, texto 

branco e caixa-pequena.  Os  retângulos  são 

animados ao mesmo tempo e, posteriormente, 

surgem as duas linhas de texto em cross 



585 
 

 

dissolve . A animação de saída é o inverso  do 

da entrada. Encontra-se com os elementos 

alinhados à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Os  retângulos  

são animados da esquerda para a direita. A 

primeira linha de texto é preenchida com o 

nome do jornalista e a segunda linha de   texto 

é preenchida com a função deste; 

- A tipografia do canal RTP1 é Calibre da 

Klim Type Foundry. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

Nao 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- Pivot sentado; 

- Fato preto, camisa  

branca e gravata azul 

às riscas brancas; 

- Microfone colocado 

no casaco do pivot do 

seu lado esquerdo; 

- Recurso à 

gesticulação das 

mãos, em que o pivot 

tem uma caneta e a 

passa de uma mão 

para outra, enquanto 

apresenta a 

informação. Após a 

despedida, o pivot 

coloca a caneta no 

bolso do fato; 

- Postura formal, 

porém, com  um 

sorriso semi-aberto, 

despede-se saudando: 

“Boa noite e até lá, 

até amanhã”.  

 

 

  

- Plano próximo; 

- Desfecho acompanhado 

com música; 

- Pivot posicionado à 

direita do plano; 

- Sala de redação atrás do 

pivot, havendo uma tela 

toda azul, contendo 

“Telejornal” . No 

desfecho uma linha, num 

ritmo lento, um retãngulo 

azul claro, surge por cima 

da tela azul e deloca-se da 

esquerda para a direita, 

dando a ideia de desfecho; 

- O decór do estúdio é azul 

e branco; 

- Espaço sóbrio e formal; 

- A cadeira do pivot é 

branca; 

- Num movimento e ritmo 

lento, a câmara larga  o 

plano próximo do pivot e 

prossegue para um plano 

mais amplo do estúdio; 

- Chão é cinzento. 

 

Não 

Aplicável  

Nacional Não 

Aplicável  

1m 21s Não 

Aplicável 

- Mosca de canal RTP1;  

- Identificador do teletexto; 

- Grafismo com língua gestual 

portuguesa; 

- Créditos Finais: num 

retângulo azul, preenche um 

terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que 

cada pessoa, pode ter mais que 

um nome a desempenhar a 

função e respetivo  nome. Texto 

branco, caixa pequena. O 

retângulo aparece em crawl. O 

texto aparece subindo de baixo 

para cima. Quando o texto 

termina de transmitir a 

informação, os elementos saem 

do ecrã numa animação 

reversiva à da entrada, isto é, de 

baixo para cima. Os 

movimentos de entrada e saída 

são suaves e lentos; 

- Separador que refere os 

programas patrocinadores do 

Telejornal; 

- Nos quatro últimos segundos 

emerge o logótipo do canal da 

RTP1 sob fundo branco. 

 

Desfecho do 

telejornal 

teve uma 

durabilidade 

de 1m 21 s 

acompanhado 

com música 

até ao 

desfecho. 
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APÊNDICE 8. JORNAL DA NOITE DA SIC – DIA 2 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal da Noite 

Com José Rodriguês de Carvalho 
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42 Encontra-se patente durante todas as emissão jornalísticas televisivas do Jornal da Noite da SIC. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o 

acontecimento. 

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Debate das 

Legislativas.  

António Costa 

e Jerónimo de 

Sousa frente-

a-frente 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Cumprimento 

formal na 

abertura do 

Jornal da Noite 

pelo pivot, com 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara (plano 

geral do estúdio) 

vai para um plano 

próximo do pivot; 

- Na abertura, a 

câmara desloca-se 

da direita para a 

esquerda, num 

ritmo e 

movimento lento; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Diversas telas, de 

grandes 

dimensões, com 

formas retílineas; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de 

grande dimensão, 

com cores quentes, 

que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

Posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete 

de cores 

quentes, que 

vai do 

amarelo, 

vermelho e 

azul. As 

letras, “SIC” 

estão em 

caixa alta, 

com texto de 

cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se 

o relógio.  

Nacional Não 

Aplicável 

46s Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda 

à promoção.  

- Grafismo do 

Jornal da Noite42. 

- Primeiro: 

Oráculo. 

- Grafismo do 

Jornal da Noite.  

Emerge três 

retângulos, de 

forma retílinea, 

em que, na parte 

superior, o oráculo 

é constituído por 

dois retângulos, de 

pequenas 

dimensões,  um de 

cor azul e o outro 

de cor vermelho. 

Ambos, com texto 

de cor branco, 

caixa alta, letra 

não serifada. O 

outro retângulo, 

de grande 

dimensão, com 

cor branca, caixa 

alta. Com texto de 

cor preto. 

-  Nota: Durante 23 segundos, antes de 

iniciar o Jornal da Noite, da SIC, 

emerge uma voz off, acompanhado 

com música, a  apresentar os temas de 

maior destaque do telejornal, através 

de imagens e vídeos dinâmicos. O 

separador de notícias emerge de baixo 

para cima, de cor vermelho, 

aparecendo, em fração de segundos, 

os grafismos em que estão spatente os 

temas de destaque, surgem de baixo 

para cima, num retângulo, com linhas 

retílineas, de cor vermelho, com texto 

de cor branco, em caixa alta, letra não 

serifada. Por fim, publicidade com 

duração de 20 segundos. 

- Duração da abertura: 10 segundos; 

- O pivot apresenta a informação nos 

primeiros 12 segundos. 

Posteriormente, apenas, permanece a 

sua voz off nos restantes 34 segundos 

da notícia.  

- A notícia é acompanhada com 

música; 

- Pivot recorre ao uso da primeira 

pessoa do plural, como a incluir o 

telespetador (19:58 – “Boa noite. 

Temos neste jornal o primeiro debate 

televisivo das próximas legislativas”). 
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um tom e uma 

postura séria e 

formal, 

dizendo, “Boa 

Noite”; 

- Pivot com as 

mãos 

posicionadas 

em cima da 

mesa, 

concretamente, 

a mão direita, 

em cima do rato 

do computador, 

e a mão 

esquerda, em 

cima da tablet; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos 

enquanto fala; 

- O pivot 

inclina o seu 

corpo um 

pouco para a 

frente, 

colocando os 

cotovelos em 

cima da mesa. 

 

 

  

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e azuis; 

- A mesa encontra-

se posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta, a tablet e 

o comando. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça 

jornalística  

 

 

Direto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio em 

Vale Meão  

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot com as 

mãos 

posicionadas em 

cima da mesa; 

- Pivot gesticula 

com as mãos 

enquanto fala; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

sobre um 

incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e 

laranjas; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

Mantem-se  Nacional Sem 

entrevista 

diferida 

2m 27s Não 

Aplicável 

 - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

1.Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

- Grafismo: Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O oráculo está alinhado 

à direita. Emerge um retângulo, com 

linhas retílineas, porém, dividido ao 

meio. Em que o primeiro, de cor semi 

transparente, com texto de cor preto, em 

caixa alta. E o outro retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em 

caixa alta, Direto. 

- Grafismo das janelas:  

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto esquerdo e o pivot 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 50s 

- Pivot recorre 

ao uso da 

primeira pessoa 

do plural,como 

a incluir o 

telespetador  e 

deítico 

temporal 

(19:59 – “Por 

agora, 

começamos, 

infelizmente, 

por um 

incêndio em 

Vale Meão”). 

- O jornalista 

que se encontra 

no local do 

acontecimento, 

recorre ao uso 

da primeira 

pessoa do 

singular. (Num 

período 

temporal de um 

minuto, 

20:00h, o 
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- Apenas o 

jornalista 

cumprimenta, 

com tom e 

postura séria e 

formal, dizendo: 

“Boa noite”. 

 

 

  

cor preta, a tablet e 

o comando. 

 

  

- Segundo: Oráculo do jornalista. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, de cor 

branco, com o nome do profissional, 

com texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, o nome da estação televisiva 

(SIC), com texto de cor preta, em caixa 

alta; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

jornalista diz: 

“Nesta altura, 

como disse, o 

incêndio parece 

estar mais 

controlado”; 

“Nesta altura, 

como disse, são 

mais de 400 

operacionais 

que estão no 

terreno”. 
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5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Grafismo de janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída do 

Reino Unido 

da União 

Europeia. 

Boris John 

quer Brexit 

até 31 de 

outubro. 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado direito; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem 

estática, sobre a 

bandeira de 

Reino Unido; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

laranjas; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Boris 

Johnson). 

1m 47s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta. A 

animação de saída é o inverso do da entrada; 

- Legendagem: Letra não serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto;  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s  



595 
 

  

- Pivot com 

as mãos 

posicionadas 

em cima da 

mesa; 

- Pivot 

gesticula 

com as mãos 

enquanto 

fala. 

 

 

  

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

  

- Legendagem: Letra não serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída do 

Reino 

Unido da 

União 

Europeia. 

Semana 

decisiva no 

Parlamento 

Britânico. 

 

(Política)  

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot com as 

mãos 

posicionadas em 

cima da mesa; 

- Pivot gesticula 

com as mãos 

enquanto fala. 

Posteriormente 

entrelaça as 

mãos,uma na 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

sobre a bandeira 

do Reino Unido; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

laranjas; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Líder 

Partido 

Trabalhista; 

Antigo 

Primeiro 

Ministro 

Britânico; 

Membro do 

Governo 

Britânico). 

2m 18s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem: Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã. 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15s  
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outra, em cima da 

mesa; 

- Coloca os 

cotovelos em 

cima da mesa, 

com o corpo, um 

pouco, inclinado 

para a frente. 

 

 

  

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

  

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem: Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem: Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;  

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 
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retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem: Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo.  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian. 

Pelo 

menos 1 

morto e 13 

mil casas 

destruídas 

 

(Catástrofe 

/ Morte) 

 

Hard  

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot com as 

mãos 

posicionadas 

em cima da 

mesa; 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática, sobre o 

Furacão 

Dorian; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frios, 

respetivamente, 

azuis. 

  

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

das 

Bahamas). 

2m 58s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Legendagem: Letra não serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s  
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- Pivot gesticula 

com as mãos 

enquanto fala; 

 

  

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;  

- Legendagem: Letra não serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem: Letra não serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram.  

  



601 
 

  

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenções 

Vitalícias. 

318 ex-

políticos na 

lista que 

voltou a ser 

pública 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro do 

plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado direito; 

- Pivot com as mãos 

posicionadas em cima da 

mesa; 

- Posteriormente, coloca o 

cotovelo direito em cima 

da mesa e com o outro 

cotovelo posiciona-o 

meio dobrado enquanto 

fala; 

- Pivot gesticula com as 

mãos enquanto fala. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para tela, 

de grande dimensão, 

com imagem estática, 

sobre o parlamento 

político; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons frios, 

respetivamente, 

castanhos e azuis. 

  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 38s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do 

Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é 

constituído por um 

retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto.   

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 

- SIC mostra a 

lista dos 

beneficiários 

de subvenção 

mensal 

vitálicía dos 

políticos.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacion

al 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamenta

ção de 

vínculos 

precários. BE 

acusa 

governo de 

quebrar 

compromisso 

com o país.  

 

(Política) 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerdo do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot com as 

mãos 

posicionadas 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara é 

lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

sobre o o bloco 

esquerda; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com  2 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Coordenadora 

BE; Bolseira). 

2m 06s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto; 

Segundo  Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome 

do profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, o nome da 

estação televisiva (SIC), com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s;  
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em cima da 

mesa; 

- 

Posteriormente, 

por várias 

vezes, coloca o 

cotovelo direito 

em cima da 

mesa e com o 

outro cotovelo 

posiciona-o 

meio dobrado, a 

gesticular, 

enquanto fala; 

- Pivot gesticula 

com as mãos 

enquanto fala. 

 

 

  

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome 

do profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, o nome da 

estação televisiva (SIC), com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 2019 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

18s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Logótipo das Legislativas 2019, posicionado 

no canto superior direito do ecrã. Emerge, de 

baixo para cima; 

- Posteriormente, desaparece o logótipo das 

Legislativas 2019, e no canto inferior direito, 

numa leitura de cima para baixo, encontra-se as 

palavras, “Jornal da Noite”, com letra não 

serifada, com texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-se 

com letra maíscula e o resto do corpo do texto 

em caixa baixa; 

- Por baixo, emerge a palavra hoje, em caixa alta, 

com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da 

SIC, sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto 

de cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima; 

- Emerge o logótipo de SIC NOTÍCIAS, no 

canto superior direito do ecrã. Emerge, de baixo 

para cima.  

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 18s. 



605 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doentes do 

SNS 

operados 

no privado. 

Número 

mais que 

triplicou 

nos últimos 

3 anos.  

 

(Saúde) 

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot com as 

mãos 

posicionadas em 

cima da mesa, 

porém, 

gesticulando 

com elas, de 

forma contínua; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara é 

lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

sobre o interior de 

um hospital; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons frias, 

respetivamente, 

azul; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 39s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 49s; 

- SIC faz 

estudo sobre o 

tempo de 

espera das 

cirurgias dos 

hospitais 

portugueses, 

doente 

prioritário, 

doente normal 

ou doente 

muito 

prioritário 

(Cirurgias: 

Pediátrica; 

Cirurgia 

Norma; 

Oftalmologia).  
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- 

Posteriormente, 

coloca os dois 

cotovelos em 

cima da mesa, a 

gesticular, 

enquanto fala. 

 

 

  

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncologia em 

Portugal. 

507,874 

consultas em 

2018, maior 

número de 

sempre 

 

 

(Saúde) 

 

Hard 

- Pivot  encontra-

se sentado; 

-Pivot encontra-

se posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot tem o 

cotovelo direito 

em cima da 

mesa, enquanto 

gesticula com a 

mão esquerda. 

No final de 

apresentar, 

desloca a mão 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara 

é lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

sobre o interior 

de um hospital; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

azul; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora de 

estúdio 

(Diretor do 

Programa 

para a Área 

das Doenças 

oncológicas). 

2m 07s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto;  

1. Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

2. Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s; 
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esquerda para 

cima da mão 

direita. 

 

 

  

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

 

com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée do 

PS. António 

Costa pediu 

mais força 

para o PS 

governar o 

país mas 

não um 

cheque em 

branco. 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Movimento 

corporal 

constante do 

pivot: primeiro, 

coloca o 

cotovelo direito 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Planos 

dinâmicos, 

alternando 

entre o plano 

próximo do 

pivot e dos dois 

convidados em 

estúdio; 

- Movimento e  

ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática, sobre o 

interior de um 

hospital; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Primeiro 

Ministro; 

Presidente do 

CDS;  

Presidente do 

PSD); 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

de estúdio 

(Coordenadora 

do BE). 

3m 08s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

1.Emerge um novo retângulo, de cor 

vermelho, com formas retílineas, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã  e por cima do primeiro oráculo.O 

retângulo é constituído: do lado direito, 

o texto encontra-se em caixa alta, não 

serifada, de cor branco; do lado 

esquerdo, encontra-se as fotografias de 

António Costa e Jerónimo de Sousa. A 

animação de entrada, surge de baixo para 

cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 28s; 

- Pivot usou a 

primeira 

pessoa do 

plural, como a 

incluir o 

telespetador 

(“Nesta 

primeira 

segunda-feira 

de setembro, 

vamos criar 

um novo 

espaço de 

análise” – 

22:24 – 

22:29). 
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em cima da 

mesa, enquanto 

com a mão 

esquerda 

gesticula, 

enquanto fala; 

segundo, 

coloca os dois 

cotovelos em 

cima, enquanto 

fala. 

Posteriormente,  

coloca o 

cotovelo direito 

em cima da 

mesa, enquanto 

com a mão 

esquerda 

gesticula, 

enquanto fala. 

 

 

  

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranja, 

vermeho e 

amarelo; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 
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mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Oitavo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 
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inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Nono: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça 

jornalística  

 

 

Debate em 

Direto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS, PSD, 

CDS e BE 

tiveram 

ações este 

fim de 

semana.  

BORIS 

JONH 

recusa 

qualquer 

adiamento 

– Brexit. 

 

(Política). 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Movimento 

corporal 

constante do 

pivot: primeiro, 

com os dois 

cotovelos 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Planos 

dinâmicos, 

alternando entre 

o plano próximo 

do pivot e dos 

dois convidados 

em estúdio; 

- Movimento e  

ritmo da câmara 

é lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

sobre o interior 

de um hospital; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

Mantem-se  Nacional e 

Internacional 

Diferido. 

Com 2 

entrevistas 

diferidas em 

estúdio 

(Comentador 

da SIC – 

José Júdice; 

Comentador 

da SIC – 

Francisco 

Louça).  

13m 25s Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda à promoção; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto.   

- Segundo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo; 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 

retângulo possui, texto de cor branco, caixa 

baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s; 

- Pivot usou a 

primeira 

pessoa do 

plural, como a 

incluir o 

telespetador. 

Seguem-se 

vários 

exemplos: 

1º “Boa noite, 

bem vindos, 

vamos 

começar por 

(...)” 25:32 – 

25:37); 

2º “Vamos 

ficar por aqui 

(...)” 35: 19 – 

35:22); 

3º “Vamos ter 

outras 

segundas 

feiras (...)” 

35:26 -35:29); 

4º “Vamos ver 

se temos 

tempo de falar 
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posicionados 

em cima da 

mesa, gesticula 

com as mãos, 

enquanto fala; 

Posteriormente, 

o pivot olha 

para a direita e 

para a esquerda 

para 

cumprimentar 

os convidados; 

-Pivot 

cumprimenta 

de forma 

formal os 

convidados que 

estão na mesa 

do estúdio 

consigo, 

dizendo, “Boa 

noite, bem 

vindos”, com 

uma postura e 

tom sério e 

formal; 

- Pivot  

encontra-se 

sentado no 

centro da mesa, 

um convidado 

encontra-se, 

sentado, no 

lado esquerdo 

da mesa 

(Comentador 

laranja, vermeho 

e amarelo; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando; 

- Mesa 

posiciona-se no 

centro do 

estúdio, de cor 

branca;  

- Planos 

dinâmicos, 

alternando entre 

o plano geral 

(vista do 

estúdio) e o 

plano próximo 

do pivot e dos 

convidados e 

movimentos da 

câmara 

enquanto é 

difundida a 

reportagem. 

 

 

 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;   

- Quarto: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Quinto: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Sexto: Oráculo; 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 

retângulo possui, texto de cor branco, caixa 

baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;  

(...)” 35:44 – 

35: 46); 

5º “E 

terminamos a 

falar de poder 

absoluto 

depois (...)” 

38:40 -38:42); 

6º Vamos 

para um 

intervalo, 

agora (...)” – 

38:54 -38: 58). 

 

- Pivot usou a 

primeira 

pessoa do 

singular 

enquanto 

apresentava a 

informação. 

Segue-se 

alguns 

exemplos:  

1º “Deixe-me 

contar já a 

seguir, como 

(...) – 27:44 – 

27:47”; 

2º”Deixe-me  

só, apenas, pra 

pra, dizer (...)” 

29:00 – 

29:04); 

3º “Deixe-me 

perguntar ao 
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da SIC – 

Francisco 

Lousã), 

enquanto que o 

outro se 

encontra 

sentado do lado 

direito 

(Comentador 

da SIC – José 

Júdice); 

- Pivot, quando 

fala com o 

entrevistado, 

que se encontra 

sentado no 

canto direito do 

ecrã, o pivot 

coloca o 

cotovelo 

esquerdo em 

cima da mesa, 

enquanto 

gesticula com a 

mão direita, 

estando de 

costas voltadas 

para o outro 

convidado que 

se encontra 

sentado do lado 

esquerdo do 

ecrã; Em fração 

de segundos, já 

se encosta para 

trás na cadeira e 

- Grafismo de janelas; 

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o comentador da SIC – Francisco 

Lousã posiciona-se no retângulo do canto 

esquerdo e o  vídeo do local do acontecimento 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com ligação em direto. 

O fundo é estático, de cor branco, existindo 

somente movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas; 

- Sétimo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Grafismo de janelas; 

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o comentador da SIC – Francisco 

Louçã posiciona-se no retângulo do canto 

esquerdo e o  vídeo do local do acontecimento 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas; 

José Miguel 

Júsice (...)” 

31:05 – 31 -

08); 

4º “Eu lanço-

vos a questão 

nestes termos 

(...)” 35:48 -

35:51). 

- Pivot ri-se 

juntamente 

com os 

comentadores 

após um 

momento de 

crise entre os 

comentadores 

(38:43 – 38: 

53). 
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gesticula com 

as duas mãos, 

de forma 

constante 

enquanto fala; 

Pivot encontra-

se com o 

cotovelo 

esquerdo 

posicionado em 

cima da mesa, 

enquanto 

gesticula e fala 

com o 

comentador da 

sic – Francisco 

Lousã, estando 

de costas 

voltadas para 

José  Júdice.   

 

 

  

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o comentador da SIC – José  

Júdice posiciona-se no retângulo do canto 

direito e o  vídeo do local do acontecimento 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Oitavo: Oráculo; 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 

retângulo possui, texto de cor branco, caixa 

baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;  

- Nono: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Décimo: Oráculo; 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 
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retângulo possui, texto de cor branco, caixa 

baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;   

- Grafismo surge posicionado no canto 

inferior direito que permite visualizar um 

vídeo sobre António Costa; 

- Décimo primeiro: Oráculo. Patente o 

grafismo do Jornal da Noite, emerge, de baixo 

para cima, um retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, posicionado no terço 

inferior do ecrã, com letra de cor preta, em 

caixa alta, letra não serifada; 

- Décimo segundo: Oráculo;  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 

retângulo possui, texto de cor branco, caixa 

baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;  

- Décimo terceiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 
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retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Décimo quarto: Oráculo; 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 

retângulo possui, texto de cor branco, caixa 

baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;   

- Décimo quinto: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Décimo sexto: Oráculo; 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã. O oráculo emerge de baixo para cima, 

exceto, o grafismo do Jornal da Noite. O 

retângulo possui, texto de cor branco, caixa 
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baixa, início das palavras, “Jornal” e “Noite” 

com letra maíscula. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte superior, 

é oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

- Décimo sétimo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Grafismo de janelas; 

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o comentador da SIC – Francisco 

Louçã posiciona-se no retângulo do canto 

esquerdo e o  vídeo do local do acontecimento 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas; 

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o comentador da SIC – José  
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Júdice posiciona-se no retângulo do canto 

direito e o  vídeo do local do acontecimento 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temátic

as 

(Hard 

ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislati

vas 2019 

 

(política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Plano próximo; 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

18s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Logótipo das Legislativas 2019, posicionado 

no canto superior direito do ecrã. Emerge, de 

baixo para cima; 

- Posteriormente, desaparece o logótipo das 

Legislativas 2019, e no canto inferior direito, 

numa leitura de cima para baixo, encontra-se as 

palavras, “Jornal da Noite”, com letra não 

serifada, com texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-se 

com letra maíscula e o resto do corpo do texto 

em caixa baixa;  

- Por baixo, emerge a palavra hoje, em caixa alta, 

com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da 

SIC, sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto 

de cor branco; 

-Ambos  os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima; 

- Emerge o logótipo de SIC NOTÍCIAS, no 

canto superior direito do ecrã. Emerge, de baixo 

para cima.  

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 18s. 
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A segunda Parte do Jornal da Noite - SIC 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resgate ao 

largo da Póvoa 

de Varzim. 

Força Aérea 

conseguiu 

retirar os 5 

ocupantes da 

embarcação 

francesa que 

estava a 

naufragar  

 

(Catástrofe)  

 

Hard 

- Pivot encontra-se sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado centro do ecrã; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do pivot 

do  lado direito; 

- Movimento corporal 

constante do pivot: primeiro, 

surge com o  cotovelo direito 

em cima da mesa,  

colocando, posteriormente, a 

mão esquerda em cima da 

mão direita; Posteriormente, 

gesticula com as mãos 

enquanto fala;  

- Pivot cumprimenta 

formalmente na abertura da 

segunda parte do Jornal da 

Noite, dizendo: “ Bem 

vindos à segunda parte do 

jornal da noite” (20:49). 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para tela, de grande 

dimensão, com imagem 

estática; 

O decór d- o estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, laranja, 

vermeho e amarelo; 

- Em cima da mesa, de cor 

branco, encontram-se 

posicionado alguns objetos, 

entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a 

tablet e o comando. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável   

3m 08s Aplicável - Grafismo do 

Jornal da Noite; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

Patente o 

grafismo do 

Jornal da Noite, 

emerge mais dois 

retângulos, de 

forma retílinea, 

em que, na parte 

superior, o 

oráculo é 

constituído por 

um retângulo, de 

pequena 

dimensão,  de cor 

vermelho, com 

texto de cor 

branco, caixa 

alta, letra não 

serifada. O outro 

retângulo, de 

grande dimensão, 

com cor branca, 

caixa alta, com 

texto de cor 

preto.  

 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luta dos 

professores. 

Mário 

Nogueira 

diz que 

docentes 

não se 

rendem e 

vão 

continuar a 

reivindicar 

direitos  

 

(Educação) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

direito; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  ritmo 

da câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranja, vermeho e 

amarelo; 

- Em cima da mesa, de 

cor branco, 

encontram-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

rato do computador, 

de cor preta, a tablet e 

o comando. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

 (Secretário - 

Geral da 

FENPROF).   

2 m Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s. 
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 Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto;  

- Grafismo. Surge, retângulo, com 

formas retílineas, no canto inferior 

direito do ecrã, com um vídeo. Surge 

por cima do segundo oráculo; 

- Quarto: Oráculo; 

Com o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge um retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com texto 

de cor preto, em caixa alta, letra não 

serifada, posicionando-se no terço 

inferior do ecrã. Porém, os restantes 

elementos constituintes do oráculo, 

não se alteraram; 

- Quinto: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 
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caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

 

(Política) 

Soft 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

sala de redação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Gesticula com 

as mãos 

enquanto fala; 

 

 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara é 

lento; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs  

atrás a funcionar; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja, vermeho e 

amarelo; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável   

1m 06s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor 

preto;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor 

preto.  

  

 

- O pivot apresenta a 

informação nos primeiros 10s; 

Posteriormente, apenas 

permanece a sua voz off nos 

restantes 56 segundosda 

notícia; 

- Pivot fala do debate entre 

Jerónimo de Sousa e António 

costa, enquanto a SIC  coloca 

um oráculo – “Crianças 

desaparecidas em Portugal. 

Desaparecem 4 menores por 

dia” (20:51). Verifica-se que a 

sic no ecrã apresenta 

informação no oráculo  sem 

relação com a peça notíciosa 

do momento.  

- Pivot usa a primeira pessoa 

do singular na apresentação da 

informação. Segue-se alguns 

exemplos: 

1º “À pouco enquanto 

conversava com Jose Miguel 

Júdice (...)” – 20:51; 

2º “Recordo, que este é o 

primeiro debate televisivo 

(...)” 20:52). 

-  Pivot usa a primeira pessoa 

do singular  na apresentação da 
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do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

 

informação. Segue-se alguns 

exemplos: 

1º “À pouco enquanto 

conversava com Jose Miguel 

Júdice e vimos (quem viu? O 

telespetador + pivot) a 

chegada (...)” – 20:51. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de Agência  

e/ou de outros canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças 

desaparecidas 

em Portugal. 

Desaparecem 

4 menores por 

dia  

 

(Catastrofes)  

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a sala de 

redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado direito; 

- Gesticula 

com as mãos 

enquanto 

fala; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara é 

lento; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs  

atrás a funcionar; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja, vermeho e 

amarelo; 

- Em cima da mesa, 

de cor branco, 

encontram-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

rato do computador, 

de cor preta, a tablet 

e o comando. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável   

1m 15s Não Aplicável - Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é 

constituído por um 

retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor 

preto;  

1. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão, porém, a 

informação encontra-se, em 

caixa alta. Do resto, as 

caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão, porém, a 

informação encontra-se, em 

caixa alta. Do resto, as 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s. 
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caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão, porém, a 

informação encontra-se, em 

caixa alta. Do resto, as 

caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão, porém, a 

informação encontra-se, em 

caixa alta. Do resto, as 

caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado de 

transferências. 

Jesé 

Rodríguez 

emprestado ao 

sporting 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a grande 

tela; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

direito; 

- Gesticula 

com as mãos 

enquanto fala. 

 

 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara 

é lento; 

- Tela, de grande 

dimensão, 

posicionada 

atrás do piot, 

com uma 

imagem estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja, vermeho 

e amarelo; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável   

2m 17s Aplicável  - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

 

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

6. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor cinzento, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior direito, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Imagens 

Youtube, letra não serifada; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior esquerdo, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Especial 

Report, letra não serifada; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor preto, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior esquerdo, com 

texto de cor branco, em caixa alta, com o 

resultado das duas equipas de futebol; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor cinzento, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior direito, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Imagens 

Youtube, letra não serifada; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor cinzento, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior direito, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Imagens a 

Bola TV, letra não serifada; 
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- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor preto, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior esquerdo, com 

texto de cor branco, em caixa alta, com o 

resultado das duas equipas de futebol. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renato 

Sanches 

esteve perto 

do Benfica. 

Médio 

Admitiu que 

houve 

várias 

propostas 

do clube  

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a grande 

tela; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

direito. 

 

 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  

ritmo da 

câmara é lento; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

posicionada 

atrás do piot, 

com uma 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranja, 

vermeho e 

amarelo; 

- Em cima da 

mesa, de cor 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Jogador do 

Lille; 

Jogador do 

Manchester 

City).   

2m 22s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;  

- Segundo: Oráculo.  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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branco, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto;  

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pivot 

anuncia 

intervalo. 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado centro do 

ecrã; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a grande 

tela; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado direito; 

- Pivot movimenta-se 

com o corpo: primeiro, 

coloca posicionado o 

cotovelo esquerdo em 

cima da mesa, enquanto 

que com a mão direita 

gesticula enquanto fala; 

Posteriormente, abaixa o 

olhar para a tablet, e 

começa a mexer nela. 

 

 

- Plano próximo; 

- Acompanhado com música; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- Tela, de grande dimensão, 

posicionada atrás do piot, com 

uma imagem estática; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, laranja, 

vermeho e amarelo; 

- Em cima da mesa, de cor 

branco, encontram-se 

posicionado alguns objetos, 

entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a 

tablet e o comando. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

7s Não 

Aplicável 

 Não Aplicável - Duração da 

apresentação do 

pivot: 1m 7s, 

acompanhado com 

música; 

- Publicidade / 

Intervalo: 1m 14s.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIC 

mantém 

liderança. 

Estação 

voltou a 

liderar as 

audiências 

em agosto 

 

Soft 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a grande tela; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do pivot 

do  lado direito; 

- Pivot gesticula 

com as mãos 

enquanto fala. 

Posteriormente, 

coloca os dois 

cotovelos em 

cima da mesa e as 

mãos 

posicionadas, uma 

em cima da outra, 

enquanto fala. 

 

 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  

ritmo da câmara é 

lento; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, que 

vai do vermelho 

para o azul. No 

canto inferior 

direito encontra-se 

o texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja, vermeho e 

azul; 

- Em cima da mesa, 

de cor branco, 

encontram-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 11s  Não 

Aplicável 

- Grafismo. Ajuda à produção; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas; 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s; 
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rato do computador, 

de cor preta, a tablet 

e o comando; 

- Movimento de 

uma pessoa, atrás da 

grande tela, 

movimentando-se 

da esquerda para a 

direita. 

 

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Debate 

das 

Legislativas 

já a seguir 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

centro do ecrã; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a grande 

tela; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

direito; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos 

enquanto fala. 

Posteriorment

e, coloca os 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para tela, de 

grande dimensão, com 

cores quentes, que vai do 

vermelho para o azul. No 

canto inferior direito 

encontra-se o texto: Jornal 

da Noite; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, laranja, 

vermeho e azul; 

- Em cima da mesa, de cor 

branco, encontram-se 

posicionado alguns objetos, 

entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a 

tablet e o comando. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 24s  Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal 

da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo 

do Jornal da Noite, 

emerge mais dois 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na 

parte superior, o 

oráculo é 

constituído por um 

retângulo, de 

pequena dimensão,  

de cor vermelho, 

com texto de cor 

branco, caixa alta, 

letra não serifada. O 

outro retângulo, de 

grande dimensão, 

com cor branca, 

caixa baixa, com 

texto de cor preto.  

 

  

- Duração da 

apresentação do pivot: 

9s; 

- Pivot usa a primeira 

pessoa do plural, como 

a incluir o telespetador: 

“Primeiro vamos 

recordar as frases mais 

recentes (...)” 21:00. 
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dois cotovelos 

em cima da 

mesa e as mãos 

posicionadas, 

uma em cima 

da outra, 

enquanto fala. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Debate 

das 

Legislativas 

já a seguir 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado centro do 

ecrã; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a grande 

tela; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado direito; 

- Pivot gesticula com as 

mãos enquanto fala. 

Posteriormente, coloca o 

cotovelo esquerdo em 

cima da mesa, enquanto 

gesticula com a outra mão, 

enquanto fala. 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do vermelho 

para o azul. No canto inferior 

direito encontra-se o texto: 

Jornal da Noite; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, laranja, 

vermeho e azul; 

- Em cima da mesa, de cor 

branco, encontram-se 

posicionado alguns objetos, 

entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a 

tablet e o comando. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 24s  Não 

Aplicável 

- Separador 

de notícias, 

com música, 

7 segundos, 

sobre as 

Legislativas 

2019. 

 

  

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 3s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

Peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça 

jornalística  

 

 

Debate 

Político 

em direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Debate 

das 

Legislativas 

já a seguir 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado centro do 

ecrã; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a sala de 

redação; 

- Pivot cumprimenta 

formal, dizendo, “Boa 

noite”, com tom e 

postura séria e formal; 

- Pivot tem as mãos em 

cima da mesa, e nelas 

tem uns ocúlos; 

- Pivot veste uma 

camisola branca, e um 

bleiser preto; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado direito; 

- Pivot cumprimenta 

formal os dois 

convidados para o 

debate, António Costa 

e Jerónimo de Sousa, 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, laranja, 

vermeho e azul; 

- Sala de redação atrás da 

pivot (clara de Sousa), em 

pleno funcionamento, com 

alguns ecrãs a funcionar; 

- A mesa é preta e branca; 

- Do lado esquerdo do ecrã, 

encontra-se metade de uma 

tela, de grande dimensão, 

de cor branco, a dizer: 

“Legislativas 2019”. 

- Em cima da mesa, de cor 

branco, encontram-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o rato 

do computador, de cor 

preta, a tablet, o um copo 

de água e uns papeis; 

- Acompanhado com 

música; 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 2 

entrevistas 

diferidas 

em estúdio 

(António 

Costa e 

Jerónimo 

de Sousa). 

35m 54s  Não 

Aplicável 

- Emerge, dois retângulos no 

terço inferior do ecrã: um, do 

lado esquerdo, com formas 

retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preta, em 

caixa alta, tendo outro 

retângulo, de cor azul, com 

um cronómetro; outro, do 

lado direito, com formas 

retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preta, em 

caixa alta, tendo outro 

retângulo, de cor vermelha, 

com um cronómetro. 

Ressalva-se, ao momento 

que cada convidado começa 

a falar, o cronómetro inicia; 

- Grafismo com língua 

gestual portuguesa. A pessoa 

encontra-se posicionada no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã, num quadro, fundo 

cinzento; 

- Grafismo de janelas. 

Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo 

que, o Jerónimo de Sousa 

posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o António 

Costa encontra-se 

 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular, por 

exemplo, “A 

minha 

questão 

(indica para a 

primeira 

pessoa do 

singular, algo 

de pose) é 

muito simples, 

sim ou não” 

(21:37). 
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dizendo, “Muito boa 

noite”, com tom e 

postura séria e formal; 

- Pivot está 

posicionada no centro 

da mesa, enquanto, 

António costa, 

encontra-se sentado à 

direita do ecrã, 

Jerónimo de Sousa, 

encontra-se 

poscionado no canto 

esquerdo; 

- No começo do 

debate, a pivot coloca 

os ocúlos na cara; 

- Com postura e tom 

formal e sério, a pivot 

gesticula, de forma 

contínua, com as 

mãos, enquanto fala; 

- Pivot movimenta-se 

com o corpo, isto é, 

por vezes, coloca o 

cotovelo esquerdo em 

cima da mesa, e com a 

mão direita gesticula 

com ela. Ou vice-

versa; 

- Pivot quando 

conversa com António 

Costa, fica de costas 

voltadas para 

Jerónimo de Sousa; Ou 

vice -versa; 

- Planos dinâmicos, 

alternando entre o plano 

geral (estúdio) e plano 

próximo (pivot ou 

convidados); 

- Pessoas em movimento 

na sala de redação, por 

detrás da pivot;  

- Separador de vidro entre 

o estúdio e a redação. 

 

posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, 

existindo somente 

movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. 

Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo 

que, o Jerónimo de Sousa 

posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o António 

Costa encontra-se 

posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, 

existindo somente 

movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. 

Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo 

que, o Jerónimo de Sousa 

posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o António 

Costa encontra-se 

posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, 

existindo somente 

movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. 
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- Pivot tem uma caneta 

na mão direita, de cor 

branca, porém, 

gesticula com as duas 

mãos ao mesmo tempo 

enquanto fala;  

- Pivot, olha para as 

suas folhas várias 

vezes; 

- Pivot despede-se dos 

convidados, com 

cumprimento formal, 

dizendo, “ “António 

Costa e Jerónimo de 

Sousa muito 

obrigada”, com tom e 

postura formal e séria. 

 

Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo 

que, o Jerónimo de Sousa 

posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o António 

Costa encontra-se 

posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, 

existindo somente 

movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. 

Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo 

que, o Jerónimo de Sousa 

posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o António 

Costa encontra-se 

posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, 

existindo somente 

movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

 

Desfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho do 

Jornal da 

Noite 

- Pivot encontra-se 

sentada; 

- Sala de redação por trás 

da pivot; 

- Pivot encontra-se 

posicionado centro do ecrã; 

- Camisola branca e bleiser 

preto; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot está posicionada no 

centro da mesa, enquanto, 

António costa, encontra-se 

sentado à direita do ecrã, 

Jerónimo de Sousa, 

encontra-se poscionado no 

canto esquerdo; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para sala de 

redação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado direito; 

- No desfecho, a privot 

despede-se formalmente, 

com tom e postura séria e 

formal, dizendo: “Boa 

tarde”. 

 

- A câmara parte de um 

plano geral (pivot e seus 

convidados) para um 

plano amplo (estúdio); 

- Sala de redação atrás da 

pivot, em pleno 

funcionamento, com 

alguns computadores; 

- Desfecho, acompanhado 

com música; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Movimento e  ritmo da 

câmara é lento; 

- A mesa é branca e preto; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, laranja, 

vermeho e azul; 

- Em cima da mesa, de cor 

branco, encontram-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o rato 

do computador, de cor 

preta, a tablet e o copo de 

água. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 24s  Não 

Aplicável 

- Já patente o grafismo do 

Jornal da Noite,  emerge 

um outro retângulo, com 

formas retílineas, de cor 

cinza, com letra de cor 

branco. A função do 

profissional encontra-se 

na parte superior, em caixa 

pequena, enquanto que o 

nome do profissional, 

encontra-se, posicionado, 

por baixo, em caixa baixa. 

Os elementos estão 

centralizados. O oráculo 

encontra-se posicionado 

no terço inferior do ecrã.  

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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APÊNDICE 9. JORNAL DA NOITE DA SIC – DIA 3 DE SETEMBRO DE 2019 
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ABERTURA DA PRIMEIRA PARTE DO JORNAL DA NOITE 

Com José Rodriguês de Carvalho 
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43 Encontra-se patente durante todas as emissões jornalisticas televisivas do Jornal da Noite da SIC. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o 

acontecimento. 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporting 

despede 

Keizer. 

Treinador 

esteve 300 

dias no 

clube 

 

(Futebol)  

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Cumprimento 

formal na 

abertura do 

Jornal da Noite 

pelo pivot, com 

um tom e uma 

postura séria e 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara (plano 

geral do estúdio) 

vai para um plano 

próximo do pivot; 

- Na abertura, a 

câmara desloca-se 

da direita para a 

esquerda, num 

ritmo e movimento 

lento; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Diversas telas, de 

grandes dimensões, 

com formas 

retílineas; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, que 

vai do vermelho 

para o azul. No 

canto inferior 

direito encontra-se 

Posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete 

de cores 

quentes, que 

vai do 

amarelo, 

vermelho e 

azul. As 

letras, “SIC” 

estão em 

caixa alta, 

com texto de 

cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se 

o relógio.  

Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio 

(Presidente 

do Sporting; 

Ex-

Presidente 

do 

Sporting). 

2m 33s Aplicável  -  Símbolo – Ajuda à promoção;  

- Grafismo do Jornal da Noite43; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. 

Com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

 

-  Nota: 

Durante 27 

segundos, 

antes de 

iniciar o 

Jornal da 

Noite, da Sic, 

emerge uma 

voz off, 

acompanhado 

com música, a  

apresentar os 

temas de 

maior 

destaque do 

telejornal, 

através de 

imagens e 

vídeos 

dinâmicos. O 

separador de 

notícias 

emerge de 

baixo para 

cima, de cor 

vermelho, 

aparecendo, 

em fração de 

segundos, os 
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formal, dizendo, 

“Boa Noite”; 

- Pivot gesticula 

com as mãos e 

enquanto fala; 

- Pivot coloca o 

cotovelo direito 

em cima da mesa, 

e  com a mão a 

mão direita 

gesticula, 

enquanto fala; 

 

 

  

o texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e azuis; 

- A mesa encontra-

se posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, 

o rato do 

computador, de cor 

preta, a tablet e o 

comando. 

  

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de 

cor preto. O nome do entrevistado, em 

caixa baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem: Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de 

baixo para cima, posicionado no canto 

superior direito, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Sporting TV, 

letra não serifada; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

grafismos em 

que estão 

patenteS os 

temas de 

destaque, 

surgem de 

baixo para 

cima, num 

retângulo, 

com linhas 

retílineas, de 

cor vermelho, 

com texto de 

cor branco, 

em caixa alta, 

letra não 

serifada. Por 

fim, 

publicidade 

com duração 

de 15 

segundos. 

- Duração da 

abertura: 11 

segundos, 

acompanhada 

com música; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 4s;  
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com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporting 

despede 

Keizer.  

Treinador 

vençeu taça 

da liga e de 

Portugal 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

gesticula com 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para 

o azul. No 

canto inferior 

direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

do 

Sporting; e 

mais duas 

pessoas). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  
- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s; 

-Sic não 

identificou o 

nome de dois 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã, 

apenas um; 
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as mãos e 

enquanto fala; 

- Pivot coloca 

o cotovelo 

direito em 

cima da mesa, 

e  com a mão a 

mão direita 

gesticula, 

enquanto fala; 

 

 

  

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor preto, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior esquerdo, com 

texto de cor branco, em caixa alta, com o 

resultado das duas equipas de futebol; 

- Legendagem: Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Legendagem: Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As últimas do 

mercado de 

transferências 

 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho. No meio do separdor de notícias, tem 

um retângulo, com formas retílineas, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em que o início das palavras 

“Jornal” e “Noite”, iniciam-se com letra maíuscula, e o 

resto do corpo do texto em caixa baixa, com letra não 

serifada, Os elementos encontram-se centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificar 

Brexit 

como um 

desastre 

natural. 

 

UE está a 

ponderar a 

medida. 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot gesticula 

com as mãos e 

enquanto fala; 

- Pivot coloca o 

cotovelo direito 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

cores quentes, que 

vai do laranja ao 

branco, com 

imagem estática 

do Reino Unido; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Líder 

Trabalhista; 

Ex-

Ministro 

Britânico 

das 

Finanças; 

Primeiro 

Ministro 

Britânico). 

3m 09s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram;  

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 23s;  
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em cima da 

mesa, e  com a 

mão a mão 

direita 

gesticula, 

enquanto fala; 

Em fração de 

segundos 

coloca a mão 

esquerda por 

cima da mão 

direita; Vice-

versa. 

 

 

  

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

- Legendagem: Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta; 

- Legendagem: Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 
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- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem: Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Legendagem: Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto.   
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saída do 

Reino Unido 

da União 

Europeia. 

Governo 

perde 

maioria 

depois da 

saída de 

deputado. 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Jornalista 

cumprimeira 

formalmente o 

pivot, dizendo, 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

laranja ao 

branco, com 

imagem 

estática do 

Reino Unido; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

Mantem-se  Internacional Diferido 

em 

Londres. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

2m 27s Não 

Aplicável 

- Separador de notícias, de cor toda vermelho, 

aparecendo de baixo para cima. Emerge, um 

retângulo, com formas retílineas, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em caixa 

alta, com letra não serifada, Direto. Os 

elementos encontram-se centrados no ecrã; 

- Grafismo de janelas. 

Emerge dois grandes retângulos no ecrã, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o pivot encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de cor 

semi transparente, com texto de cor preto, em 

 

- Pivot utiliza 

a primeira 

pessoa do 

plural, como 

a incluir o 

telespetador. 

Segue-se o 

exemplo: 

“Começamos 

por esta 

perspetiva 

Emanuel (...)” 

(20:06);  
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“Boa noite”, 

com tom e 

postura formal 

e séria.  

 

  

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

caixa alta. E o outro retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Direto. A animação de saída é o inverso 

do da entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 
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Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito e o 

local de acontecimento a passar em direto 

encontra-se posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em direto. O 

fundo é estático, de cor branco, existindo 

somente movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janela;s; 

- Grafismo de janelas. 

 Emerge dois grandes retângulos no ecrã, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o pivot encontra-

se posicionado no retângulo do canto esquerdo 

do ecrã, com ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, existindo somente 

movimento criado pelos vídeos de ambas as 

janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian. 

Perdeu 

forças nas 

últimas 

semanas  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

encontra-se com 

o cotovelo 

direito 

posicionado em 

cima da mesa, 

enquanto 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

Posteriormente, 

emerge uma 

imagem estática 

sobre o Furacão 

Dorian; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio  

(Porta Voz 

Org. Mundial 

Meteorologia; 

Primeiro 

Ministro das 

Bahamas). 

3m 02s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta. Com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

-Duração da 

apresentação 

do pivot: 8 s;  
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gesticula com a 

mão direita 

enquanto fala. 

Posteriormente, 

coloca os dois 

cotovelos em 

cima da mesa. 

 

 

  

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta. Com texto de cor preto; 

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. Posiciona-

se no terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto;  

- Grafismo: Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 
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retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, com fundo preto. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosão 

na Bélgica. 

3 prédios 

destruídos 

em 

Antuérpia  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot encontra-

se com os 

cotovelos e mãos 

em cima da mesa 

enquanto fala. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para a sala de redação, 

em pleno funcionamento, com 

alguns ecrãs espalhados atrás; 

- Separação de vidro entre o 

estúdio e a redação; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa encontra-se 

posicionada no centro do 

estúdio, de cor branco. Em cima 

dela, encontra-se posicionado 

alguns objetos, entre eles, o rato 

do computador, de cor preta, a 

tablet e o comando. 

  

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

29s Aplicável - Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da 

Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é 

constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da 

informação no oráculo, de 

grande dimensão. As 

caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  

 

 

  

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 8 s;  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios na 

Amazónia. 

Comunidade 

Jesuíta da 

Bolívia está 

em risco. 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a sala de 

redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

encontra-se 

com os 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco. 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 2 entrevistas 

não diferidas fora 

de estúdio 

(AMM.Complexo 

Missão Jesuíta; 

Dir. Art. Missão 

Jesuíta). 

1m 53s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta. Com texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O oráculo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com texto de cor preto. 

O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, 

com texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do 

ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11 

s;  
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cotovelos em 

mãos em cima 

da mesa 

enquanto fala; 

- Pivot vai 

gesticulando 

com as mãos 

enquanto fala. 

 

 

  

Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto;  

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O oráculo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com texto de cor preto. 

O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, 

com texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto;   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio em 

navio de 

cruzeiro na 

Califórnia. 25 

pessoas 

morreram e 9 

estão 

desaparecidas. 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a a tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática, com a 

bandeira dos 

Estados Unidos 

da América; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora do 

estúdio 

(CMDT.Guarda 

Costeira Los 

Angeles). 

1m 35s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. 

Com texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de baixo 

para cima. O oráculo está alinhado à 

direita. Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10 

s;  
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se com o 

corpo por 

várias vezes, 

gesticulando 

com as mãos: 

primeiro, 

pivot tem os 

dois 

cotovelos em 

cima da 

mesa, com as 

mãos 

entrelaçadas; 

em fração de 

segundos, 

coloca o 

cotovelo 

direito em 

cima da mesa 

e  apenas com 

a mão direita 

na esquina da 

mesa. 

 

 

  

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

direito, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Onscene. T.V, letra não serifada; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massacre de 

Deslan – 15 

anos depois. 

Vítimas foram 

hoje 

homenageadas  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Pivot movimenta-

se com o corpo por 

várias vezes, 

gesticulando com as 

mãos: primeiro, 

pivot tem os dois 

cotovelos em cima 

da mesa, com as 

mãos entrelaçadas; 

em fração de 

segundos, coloca o 

cotovelo direito em 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a a 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 22s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta. Com texto de 

cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. 

As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo 

não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. 

As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo 

não se alteram.  

  

- Pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8s; 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

14s da notícia;  
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cima da mesa e  

apenas com a mão 

direita na esquina 

da mesa. 

 

 

  

cor preta, a tablet e 

o comando. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massacre de 

Deslan – 15 

anos depois. 

Vítimas foram 

hoje 

homenageadas  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Pivot movimenta-

se com o corpo por 

várias vezes, 

gesticulando com 

as mãos: primeiro, 

pivot tem os dois 

cotovelos em cima 

da mesa, com as 

mãos entrelaçadas; 

em fração de 

segundos, coloca o 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a a 

tela, de grande 

dimensão, com imagem 

estática; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranjas; 

- A mesa encontra-se 

posicionada no centro 

do estúdio, de cor 

branco. Em cima dela, 

encontra-se posicionado 

alguns objetos, entre 

eles, o rato do 

computador, de cor 

preta, a tablet e o 

comando. 

  

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 22s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  

 

 

  

- Pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8s; 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

14s da notícia;  
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cotovelo direito em 

cima da mesa e  

apenas com a mão 

direita na esquina 

da mesa. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começo do 

Ano Letivo 

2019 / 2020 

 

(Educação) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

10s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho. No meio do separdor de notícias, tem 

um retângulo, com formas retílineas, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em que o início das palavras 

“Jornal” e “Noite”, iniciam-se com letra maíuscula, e o 

resto do corpo do texto em caixa baixa, com letra não 

serifada, Os elementos encontram-se centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 10s. 
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

vermelho. 

13 

distritos 

em risco 

máximo 

de 

incêndio 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Pivot movimenta-

se com o corpo por 

várias vezes, 

gesticulando com as 

mãos: primeiro, 

pivot tem o 

cotovelo direito em 

cima da mesa e  

apenas com a mão 

direita na esquina 

da mesa. 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a a tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática, com 

cronómetro; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranjas e 

amarelo; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas em 

estúdio 

(Meterologista; 

Pres. 

Autoridade 

Nacional de 

Emergência e 

Proteção Civil;  

Autoridade 

Nacional de 

Emergência e 

Proteção 

Civil). 

3m 09s Não 

Aplicável 

- Grafisfo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. 

Com texto de cor preto; 

- Separador de notícias, de cor vermelho; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta. 

Com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 

- A SIC 

apresenta, 

através de 

infográfia 

dinâmica e 

apelativa, os 

principais 

distritos, a cor 

vermelho, e 

os restantes 

distritos, a cor 

laranja, com 

alerta de 

incêndio, 

desde 4 a 8 de 

setembro 

deste ano.  
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branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 
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Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Oitavo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Nono: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 
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não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunção 

Cristas e o 

governo de 

Costa. Líder 

do CDS diz 

que maior 

virtude é 

estabilidade.  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-se 

com o corpo por 

várias vezes, 

gesticulando 

com as mãos: 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a a 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

com a bandeira 

do CSD; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frios, 

respetivamente, 

o azul; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do CDS). 

2m 14s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta. Com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15s;  
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primeiro, pivot 

tem o cotovelo 

direito em cima 

da mesa e  

apenas com a 

mão direita na 

esquina da 

mesa; Em 

fração de 

segundos, 

coloca a mão 

direita toda em 

cima da mesa e 

gesticula com as 

duas mãos. 

 

 

 

  

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da Peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

58s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. No canto inferior direito, numa leitura de 

cima para baixo, encontra-se as palavras, “Jornal da 

Noite”, com letra não serifada, com texto de cor 

branco, em que o início das palavras “Jornal” e Noite”, 

iniciam-se com letra maíscula e o resto do corpo do 

texto em caixa baixa; 

- Por baixo, emerge a palavra AMANHÃ, em caixa 

alta, com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da SIC, 

sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto de cor 

branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima. 

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 58s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresso às 

aulas. Com a 

generalização 

dos manuais 

esculares 

gratuitos, as 

famílias 

esperam gastar 

menos este ano  

 

(Educação)  

 

Soft 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-se, 

várias vezes, 

(coloca o cotovelo 

direito em cima da 

mesa, enquanto 

que com a mão 

direita gesticula 

com ela; ou vice-

versa;com o corpo 

e gesticula com as 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a a 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

com material 

escolar; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja, verde, 

vermelho  e 

branco; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em cima 

dela, encontra-

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com  5 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio (4 

Encarregadas 

de Educação; 

Proprietário de 

Livraria). 

3m 34s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 4s; 

- Sic, 

apresenta 

dados sobre a 

previsão de 

gastos das 

famílias 

derivadamente 

ao regresso 

das aulas, 

tendo como 

fonte, o 

Observador 

Cetelem 2019.  
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mãos enquanto 

fala. 

 

 

 

  

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

 - Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

- Separador de notícias, de cor 

vermelho; 

- Sexto: Oráculo. 
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Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

- Sétimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Oitavo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 
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branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
- Nono: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Décimo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

- Décimo primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo 
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retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Décimo segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  
3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 
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caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
- Separador de notícias, de cor 

vermelho e branco; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacion

al 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roupa e 

calçado 

para a 

escola. 

Alguns 

pais dizem 

que fardas 

significam 

uma 

poupança 

porque 

evitam 

comprar 

mais 

roupas 

 

(Educação)  

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-se, 

várias vezes, 

(coloca o 

cotovelo direito 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a a tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática, com 

material escolar; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja, verde, 

vermelho  e 

branco; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 7 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (2 

Empregadas 

de Balcão, 2 

crianças e 3 

Encarregadas 

de 

Educação). 

3m 38s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa. Com 

texto de cor preto; 

- Segunda: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa. Com texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 3s; 

-SIC, não 

identificou o 

nome de 5 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã, 

apenas, 

identificou os 

dois primeiros 

(2 

Empregadas 

de Balcão). 
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em cima da 

mesa, enquanto 

que com a mão 

direita gesticula 

com ela; ou 

vice-versa;com 

o corpo e 

gesticula com 

as mãos 

enquanto fala. 

 

 

 

  

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa. Com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.   



688 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica 

encerra no 

regresso das 

férias. 60 

funcionárias 

receberam 

aviso por 

carta 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-

se, várias 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a a 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

laranja,  

vermelho  e 

azul; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Trabalhadoras 

da Ramate 

Silhueta). 

1m 50s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa. 

Com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s;  
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vezes, (coloca 

o cotovelo 

direito em 

cima da mesa, 

enquanto que 

com a mão 

direita 

gesticula com 

ela; ou vice-

versa;com o 

corpo e 

gesticula com 

as mãos 

enquanto fala; 

 

 

 

  

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
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- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda de 

mandato 

confirma a 

Autarca da 

Maia- 

Presidente de 

Câmara vai 

recorrer. 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot  

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

-Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a a tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

laranja,  

vermelho  e 

azul; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

C.M. da 

Maia). 

2m 33s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa. Com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s;  
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se, várias 

vezes, (coloca 

o cotovelo 

direito em 

cima da mesa, 

enquanto que 

com a mão 

direita 

gesticula com 

ela; ou vice-

versa.  

 

 

  

branco. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duraçião 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée da 

justiça. 

Terminadas as 

férias judiciais 

vários 

processos 

mediáticos 

terão agora 

desenvolvidos 

 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

movimenta-se, 

várias vezes, 

(coloca o 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a a tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

azul; 

- A mesa 

encontra-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco. Em 

cima dela, 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

3m 16s Aplicável 

  

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa. Com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s;  
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cotovelo direito 

em cima da 

mesa, enquanto 

que com a mão 

direita 

gesticula com 

ela; ou vice-

versa; 

posteriormente, 

apoia os dois 

cotovelos em 

cima da mesa e 

entrelaça as 

duas mãos 

enquanto fala. 

 

 

 

  

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram ; 

6. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

7. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

8. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

direito, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Imagens CMTV, letra não serifada. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

para quem 

gosta do 

Master 

Chef 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho. No meio do separdor de notícias, tem 

um retângulo, com formas retílineas, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em que o início das palavras 

“Jornal” e “Noite”, iniciam-se com letra maíuscula, e o 

resto do corpo do texto em caixa baixa, com letra não 

serifada, Os elementos encontram-se centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último dia do 

mercado de 

transferências 

em Alvalade. 

 

(Futebol) 

Soft 

- Plano geral; 

- Pivot encontra-

se em pé; 

- Pivot encontra-

se posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã/tela; 

- Fato azul escuro 

com sapatos 

pretos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot dá dois 

passos para a 

frente, porém, 

sempre, 

posicionado, no 

- Plano geral 

(estúdio - pivot); 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a a 

tela, de grande 

dimensão. A tela, 

com formas 

retílineas, é 

composta por 3 

imagens estáticas, 

primeiro, pela 

bandeira do 

benfica, a 

segunda, pela 

bandeira do porto 

e a terceira, pela 

bandeira do 

sporting; 

- Chão é cinzento; 

- Outra tela, de 

pequena  

dimensão, com 

curvas retílineas, 

com imagem 

estático, com tons 

de vermelho e 

laranja; 

- O decór do 

estúdio, em 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Jogador do 

Valência;  

Jogador do 

Sporting;  

Jogador do 

Benfica). 

3m 27s Aplicável  - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta. Com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s;  
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canto esquerdo 

da tela /ecrã; 

- Gesticula com 

as mãos 

enquanto fala. 

 

 

 

  

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

azul, verde, cinza, 

vermelho; 

 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior direito, com texto de 
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cor branco, em caixa alta, Imagens 

Youtube, letra não serifada; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior esquerdo, com texto 

de cor preto, em caixa alta, 

Especial Report, letra não serifada; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior direito, com texto de 

cor branco, em caixa alta, everton 

TV, letra não serifada; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior direito, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Imagens 

Sporting TV, letra não serifada; 

- Quarto: Oráculo. Patente o 

grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com 

linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, 

e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. Patente o 

grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 



699 
 

por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 
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1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  

 

  



701 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último dia do 

mercado de 

transferências em 

Alvalade. 

 

(Futebol) 

Soft 

- Plano geral; 

- Pivot 

encontra-se em 

pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã/tela; 

- Fato azul 

escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot dá dois 

passos para a 

- Plano geral 

(estúdio - pivot); 

- Pivot encontra-

se, às vezes, de 

costas voltadas 

para a tela, 

outras vezes, de 

lado enquanto 

explica aos 

telespetadores a 

informação que 

emerge na tela; 

- Na tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, tem 

imagem estática 

de um campo de 

futebol, 

emergindo 

informação 

sobre a mesma. 

Posteriormente, 

emerge duas 

imagens 

estáticas de dois 

jogadores de 

futebol; 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 14s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3 Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

05s;  

-  SIC faz 

estudo sobre 

os gastos, 

receitas e 

balanço das 

três equipas 

de futebol de 

Portugal, 

respetivamen

te, do 

Benfica, 

Porto e 

Sporting, 

através de 

gráficos 

dinâmicos na 

tela de grande 

dimensão.  
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frente, porém, 

continua 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Movimento 

corporal, de 

forma contínua, 

enquanto fala; 

- Gesticula com 

as mãos 

enquanto fala; 

- 

Posicionamento 

dos braços de 

distintas 

formas. 

 

 

 

  

- Chão é 

cinzento; 

- Outra tela, de 

pequena  

dimensão, com 

curvas 

retílineas, com 

imagem 

estático, com 

tons de 

vermelho e 

laranja; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

azul e cinzento. 

 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

6. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futuro Hoje 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

13s Não 

Aplicável 

-  Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor vermelho, caixa alta, letra não 

serifada, A SEGUIR. Emerge outro retângulo, com 

formas retílienas, por baixo do retângulo superior, 

de cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. Ambos o grafismo encontra-

se posicionado no canto inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho. No meio do separdor de 

notícias, tem um retângulo, com formas retílineas, 

de cor vermelho, com texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e “Noite”, iniciam-se 

com letra maíuscula, e o resto do corpo do texto em 

caixa baixa, com letra não serifada, Os elementos 

encontram-se centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 13s. 

-Publicidade 

– 23 s. 
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2ª PARTE DO JORNAL DA NOITE  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temática

s 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detido 

suspeito 

de matar 

empresári

o em 

sintra. 

Jovem de 

24 anos 

tinha 

fugido de 

Portugal. 

 

(Morte) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro do 

plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Cumprimento formal na 

abertura da segunda parte 

do Jornal da Noite pelo 

pivot, com um tom e uma 

postura séria e formal, 

dizendo, “Bem vindos à 

segunda parte do Jornal da 

Noite”; 

- Pivot gesticula com as 

mãos e enquanto fala; 

- Pivot coloca o cotovelo 

direito em cima da mesa, e  

com a mão esquerda 

gesticula, enquanto fala. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do 

vermelho para o azul. 

No canto inferior 

direito encontra-se o 

texto: Jornal da Noite; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e azuis; 

- A mesa encontra-se 

posicionada no centro 

do estúdio, de cor 

branco. Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

rato do computador, de 

cor preta, a tablet e o 

comando. 

  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

33s Não 

Aplicável 

- Grafismo de Ajuda 

à promoção; 

- Grafismo do Jornal 

da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal 

da Noite.  Emerge 

três retângulos, de 

forma retílinea, em 

que, na parte 

superior, o oráculo é 

constituído por dois 

retângulos, de 

pequenas 

dimensões,  um de 

cor azul e o outro de 

cor vermelho. 

Ambos, com texto 

de cot branco, caixa 

alta, letra não 

serifada. O outro 

retângulo, de grande 

dimensão, com cor 

branca, caixa alta, 

com texto de cor 

preto; 

1. Atualização da 

informação no 

oráculo, de grande 

dimensão. As 

caraterísticas e 

 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

9 s; 

Posteriorment

e, apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 24 s 

da notícia.  
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animação são as 

mesmas que foram 

mencionadas. 

Porém, os restantes 

elementos do 

oráculo não se 

alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia do 

estado-

maior das 

forças 

armadas. 

Presidente 

da 

República 

diz que 

próximo 

governo não 

pode 

esquercer 

estatuto do 

antigo 

combatente. 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Pivot coloca o 

cotovelo direito em 

cima da mesa, e  

com a mão 

esquerda gesticula, 

enquanto fala; 

Depois, coloca a 

mão esquerda por 

cima da mão 

direita, em cima da 

mesa; 

Posteriormente, 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é 

de cor 

cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas para 

tela, de 

grande 

dimensão, 

com imagem 

estática 

sobre as 

forças 

armadas; 

- Em cima da 

mesa, 

encontram-

se 

posicionado 

alguns 

objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, 

de cor preta, 

a tablet e o 

comando. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

da 

República; 

Ministro de 

Defesa). 

2m 41s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14 s;  



708 
 

coloca o cotovelo 

direito em cima da 

mesa, enquanto 

gesticula com a 

mão esquerda 

enquanto fala. 

 

 

  

  que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sexto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 



709 
 

  

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Sétimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

22ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho 

cancro e 

depois  

 

(Saúde) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot coloca o 

cotovelo direito 

em cima da 

mesa, e  com a 

- Plano 

próximo; 

- 

Acompanhado 

com música; 

- A cadeira é 

de cor 

cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, 

com imagem 

estática sobre 

o interior de 

um hospital; 

- Em cima da 

mesa, 

encontram-se 

posicionado 

alguns 

objetos, entre 

eles, o rato do 

computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Mãe de 

Frederica; 

Mãe de 

Santiago; 

Pai de 

Santiago; 

Sobrevivente 

e Voluntária 

da 

Acreditar).  

5m 12s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois,  emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Terceiro: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 23s; 

- Reportagem 

acompanhada 

com música; 

-  O pivot usa  

a primeira 

pessoa do 

plural, como, a 

incluir o 

telespetador. 

Segue-se o 

exemplo 

retirado aos 

20:58: “(...) 

tenho cancro e 

depois, vamos 

partilhar 

histórias de 

crianças (...)” 
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mão esquerda 

gesticula, 

enquanto fala; 

Entrelaça as 

mãos, uma na 

outra; 

Posteriormente, 

coloca o 

cotovelo direito 

em cima da 

mesa, enquanto 

gesticula com a 

mão esquerda 

enquanto fala. 

 

 

  

  encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Quarto: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto.  No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Quinto: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 



712 
 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Sexto: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Sétimo: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 
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inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Oitavo: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 

- Nono: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha; 
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- Décimo: Oráculo. 

Primeiro, emerge um grafismo, com formas 

retílineas, de cor preta, com texto de cor 

branco, caixa baixa, letra moderna. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. A animação do retângulo 

emerge de baixo para cima. Depois, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. No final do retângulo 

encontra-se um outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor vermelha.  
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

23ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita do Papa 

a 

Moçambique 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot coloca 

o cotovelo 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é 

de cor 

cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas para 

tela, de 

grande 

dimensão, 

com imagem 

estática sobre 

a bandeira de 

Moçambique; 

- Em cima da 

mesa, 

encontram-se 

posicionado 

alguns 

objetos, entre 

eles, o rato do 

computador, 

de cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 7 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio (3 

cidadãos 

moçambicanos; 

Empresário 

Moçambicano; 

Diretor 

Instituto de 

Estudos 

Económicos e 

Sociais, 

Maputo; Papa 

Francisco; 

Bispo Auxiliar 

de Maputo da 

Igreja 

Católica). 

3m 05s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 6s; 

- SIC não 

identificou o 

nome de 3 

cidadãos 

moçambicanos 

nos oráculos. 

Apenas, 

identificou o 

nome de 4 

pessoas nos 

oráculos. 
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direito em 

cima da mesa, 

e  com a mão 

esquerda 

gesticula, 

enquanto fala. 

 

  

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 
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inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Oitavo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Nono: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  Emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto;  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

24ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroporto 

agrava 

poluição em 

Lisboa. Altas 

concentrações 

de partículas 

ultrafinas. 

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot com os 

dois cotovelos 

em cima da 

mesa; 

- Gesticula com 

a mão direita. 

 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

com um avião da 

TAP; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos; 

- Em cima da 

mesa, encontram-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta, a tablet 

e o comando. 

  

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora do 

estúdio 

(Investigadora 

Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia). 

2m  Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s; 
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  Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

25ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryanair 

suspendee 12 

trabalhadores. 

Companhia 

alega 

incumprimento 

de serviços 

mínimos 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

enquanto fala 

(coloca o 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática com 

um avião da 

Ryanair; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frios, 

respetivamente, 

os azuis; 

- Em cima da 

mesa, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

por via 

telefónica 

(Sindicato 

Nacional do 

Pessoal do 

Voo da 

Aviação 

Civil). 

2m 57s  Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Grafismo de som. Entrevista 

telefónica. Recurso complementar a 

ficheiros de aúdio. Ambos os 

grafismos são compostos por um 

fundo branco. Numa leitura de cima 

para baixo, ao centro, encontra-se 

posicionado, no terço inferior 

superior, uma frase, em caixa alta, de 

cor cinzenta, letra não serifada. Em 

baixo, encontram-se, em sequência, 

três retângulos, com formas 

retílineas. O primeiro, que se encontra 

no canto esquerdo, encontra-se um 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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cotovelo 

esquerdo em 

cima da mesa  e 

a outra mão 

encostada à 

mesa; Coloca 

os dois 

cotovelos em 

cima da mesa; 

Vice-versa); 

- Gesticula 

com as mãos 

enquanto fala. 

  

rato do 

computador, de 

cor preta, a 

tablet e o 

comando. 

  

retângulo, de cor vermelho. A seguir, 

a fotografia da entrevistada e 

posteriormente, no último retângulo, 

de cor vermelho, encontra-se uma 

imagem estática, com teclas de um 

telefone. Por baixo da fotografia, 

encontra-se o nome da entrevistada, 

com texto de cor preto, em caixa alta 

e, por baixo, encontra-se a sua função, 

com texto em caixa baixa, de cor 

preto. No terço inferior do ecrã, 

encontra-se a   legendagem, com letra 

não serifada, com texto de cor branco, 

sem fundo;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 
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1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.   
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. No canto inferior direito, numa leitura 

de cima para baixo, encontra-se as palavras, 

“Jornal da Noite”, com letra não serifada, com 

texto de cor branco, em que o início das palavras 

“Jornal” e Noite”, iniciam-se com letra maíscula e 

o resto do corpo do texto em caixa baixa;  

- Por baixo, emerge a palavra AMANHÃ, em 

caixa alta, com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da 

SIC, sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto de 

cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima. 

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 17s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

26ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futuro hoje 

 

Transmissão 

quântica de dados. 

Laboratório do 

instituto das 

telecomunicações 

coloca em prática os 

pressupostos da 

teoria quântica. 

 

(Telecomunicações) 

 

Soft 

- Plano 

geral 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã/tela; 

- Fato azul 

escuro com 

sapatos 

pretos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande e 

pequena 

dimensão; 

- Plano geral 

(estúdio - pivot); 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- Acompanhado 

com música; 

- A tela de 

grande 

dimensão, com 

forma retílinea, 

emerge com 

tons acromáticos 

de vermelho e 

laranja e com o 

nome de “Jornal 

da Noite”. As 

iniciais das 

palavras 

“Jornal” e 

“Noite” iniciam-

se em letra 

maíscula e o 

resto do corpo 

do texto em 

caixa baixa. 

Letra de cor 

preta. Imagem 

estática. Em 

fração de 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Instituto 

Superior 

Técnico 

(Homem) 

Instituto 

Superior de 

Engenharia 

de Lisboa 

(Homem); 

Aluno do 

Instituto 

Superior 

Técnico;  

7m 32s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa;  

- Terceiro: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima. No final do retângulo, de grande 

dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Terceiro: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s; 

 - Através de 

uma 

infografia 

dinâmica, a 

SIC usa uma 

fotografia, 

depois crifra-

la, em chave 

informática, 

tornando-a 

ilegível de 

forma a 

transmitir por 

internet como 

se estivesse 

num 

envelope, 

sem que 

possa ser 

visualizada. 

Do outro lado 

(recetor) vai 

ser utilizada 

para abrir a 

mesma 

fotografia 
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- 

Movimento 

corporal, de 

forma 

contínua 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

contínua, 

enquanto 

fala. 

 

 

 

  

segundos, 

emerge, da 

esquerda para a 

direita, uma 

outra imagem 

estática sobre 

“futuro hoje”, 

com tons 

acromáticos de 

vermelho e 

branco; 

- A tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, 

posicionada 

atrás do pivot, 

possui uma 

imagem estática, 

com tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- Chão é 

cinzento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Quarto: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, é oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto.  No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea. 

- Quinto: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

(ciptografia 

quântica usa 

uma chave 

para codificar 

e 

descodificar 

as 

informações 

da 

fotografia). 

- Sic mostra o 

processo da 

fotografia  

(mensagem) 

a ser 

codificada 

através da 

polanização 

da luz e cada 

estudo de 

polanização 

corresponde 

a um bit. 

Aliás, a 

mensagem 

escriptada 

está 

protegida 

contra 

ataques, uma 

vez que, 

apenas o 

recetor pode 

descodificá-

la. 
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respetivamente, 

vermelho, 

branco; 

 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Sexto: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Sétimo: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

- Jornalista 

utiliza a 

primeira 

pessoa do 

plural quando 

apresenta, 

como incluir 

o 

telespetador. 

Segue-se os 

exemplos: 

1. “Podemos 

ver (...) neste 

momento de 

duas 

maneiras 

(...)” - 21:16); 

2. “Vamos a 

isso” (21:17);  
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posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima. No final do retângulo, de grande 

dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Oitavo: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Nono: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima. No final do retângulo, de grande 
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dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Décimo: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, de cor branco, com texto de 

cor vermelho e preto, em caixa baixa. 

Depois, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Décimo primeiro: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, em caixa baixa. Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome 

do profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 
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animação de baixo para cima. No final 

do retângulo, de grande dimensão, 

encontra-se um outro retângulo, de 

forma retílinea; 

- Décimo segundo: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, em caixa baixa. Depois, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, em caixa baixa. Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome 

do profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no 
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terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. No final 

do retângulo, de grande dimensão, 

encontra-se um outro retângulo, de 

forma retílinea; 

- Décimo quarto: Oráculo. 

Emerge, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um retângulo, com forma 

retílinea, em caixa baixa. Depois, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, é 

oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto.  No final do retângulo, de 

grande dimensão, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea; 

- Grafismo do Jornal da Noite. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

27ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matt 

Preston - 

Master 

Chef 

Austrália 

 

Soft 

 

(Histórias 

de Interesse 

Humano) 

- Plano geral; 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã/tela; 

- Fato azul 

escuro com 

sapatos 

pretos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande e 

pequena 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

- Plano geral 

(estúdio - 

pivot); 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A tela de 

grande 

dimensão, com 

forma retílinea, 

emerge com 

tons 

acromáticos de 

vermelho e 

laranja e com o 

nome de “Jornal 

da Noite”. As 

iniciais das 

palavras 

“Jornal” e 

“Noite” 

iniciam-se em 

letra maíscula e 

o resto do corpo 

do texto em 

caixa baixa. 

Letra de cor 

preta. Imagem 

estática. Em 

fração de 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Matt 

Preston -  

Master 

Chef da 

Austrália). 

5m 28s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite;  

- Legendagem. Letra não 

serifada, com texto de cor branco, 

sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge 

de baixo para cima. O oráculo 

está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a 

sua função, em caixa alta; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

- Duração da apresentação 

do pivot: 10s; 

- Durante a entrevista 

informal, a jornalista riu-

se, várias vezes, como se 

pode visualizar, 

(21:20;21:21;21:22;21:24) 
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colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal, de 

forma 

contínua 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

contínua, 

enquanto 

fala. 

 

 

 

  

segundos, 

emerge, da 

esquerda para a 

direita, uma 

outra imagem 

estática com 

Matt Preston 

bem como o seu 

livro lançado 

nas bancas; 

- A tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, 

posicionada 

atrás do pivot, 

possui uma 

imagem 

estática, com 

tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- Chão é 

cinzento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite.  

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.   
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respetivamente, 

vermelho, 

branco. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

28ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de arte 

– “arte em 

São Bento” 

 

 

Soft 

- Plano geral; 

- Pivot encontra-se em 

pé; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no canto 

esquerdo do ecrã/tela; 

- Fato azul escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande e pequena 

dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Movimento corporal, 

de forma contínua 

enquanto fala; 

- Pivot tem a mão direita 

no bolso do fato, 

enquanto gesticula com a 

mão esquerda, enquanto 

fala.  

 

 

  

- Plano geral 

(estúdio - 

pivot); 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A tela de 

grande 

dimensão, com 

forma retílinea, 

com imagem 

estática, sobre a 

“Arte em São 

Bento”; 

- A tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, 

posicionada 

atrás do pivot, 

possui uma 

imagem 

estática, com 

tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Curadora). 

2m 32s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo.  

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 7s; 
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- Chão é 

cinzento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

vermelho e 

branco. 

 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

29ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock in Rio 

em Lisboa  

 

 

Soft 

- Plano geral; 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã/tela; 

- Fato azul 

escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande e 

pequena 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

- Plano geral 

(estúdio - pivot); 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A tela de 

grande 

dimensão, com 

forma retílinea, 

com duas 

imagens 

estáticas. A do 

lado esquerdo, 

corresponde ao 

logótipo do 

Rock in Rio 

Lisboa. A do 

lado esquerdo 

corresponde ao 

local que irá 

decorrer o 

evento”; 

- A tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, 

posicionada 

atrás do pivot, 

possui uma 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Maestro). 

3m 13s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo.  

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal, de 

forma 

contínua 

enquanto fala; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos, de 

forma 

contínua, 

enquanto fala; 

 

 

  

imagem estática, 

com tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- Chão é 

cinzento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

vermelho, 

branco. 

 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

30ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock in Rio em 

Lisboa  

 

 

Soft 

- Plano geral; 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã/tela; 

- Fato azul 

escuro com 

sapatos 

pretos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande e 

pequena 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

- Plano geral 

(estúdio - pivot); 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A tela de grande 

dimensão, com 

forma retílinea, 

com duas imagens 

estáticas. A do lado 

esquerdo, 

corresponde ao 

logótipo do Rock in 

Rio Lisboa. A do 

lado esquerdo 

corresponde ao 

local que irá 

decorrer o evento”; 

- A tela, de pequena 

dimensão, com 

formas retílineas, 

posicionada atrás 

do pivot, possui 

uma imagem 

estática, com tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, o 

vermelho e azul; 

- Chão é cinzento; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Organização - 

homens). 

1m 32s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal, de 

forma 

contínua 

enquanto 

fala; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos, de 

forma 

contínua, 

enquanto fala. 

 

 

  

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

vermelho, branco. 

 

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo.  

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cot 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou 

de outros 

canais 

Grafismos  Observações  

31ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock in 

Rio em 

Lisboa  

 

 

Soft 

- Plano geral; 

- Pivot encontra-

se em pé; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã/tela; 

- Fato azul 

escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande e 

pequena 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal, de 

forma contínua 

enquanto fala; 

- Plano geral 

(estúdio - 

pivot); 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A tela de 

grande 

dimensão, com 

forma retílinea, 

com duas 

imagens 

estáticas; 

- A tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, 

posicionada 

atrás do pivot, 

possui uma 

imagem 

estática, com 

tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- Chão é 

cinzento; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Diretor 

Associação 

Geoparque 

Estrela; 

Presidente da 

Associação 

Naturtejo; 

Presidente 

C.M. 

Manteigas). 

3m 18s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo.  

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo.  

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 25s; 
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- Pivot gesticula 

com as mãos, de 

forma contínua, 

enquanto fala. 

 

 

  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

vermelho e 

branco. 

 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior direito, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Imagens 

Filipe Patrocínio /Geoparque 

Estrela, letra não serifada; 

- Quarto: Oráculo.  

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo.  

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro 
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retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Sexto: Oráculo;  

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, 

o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 
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caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior direito, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Imagens 

Filipe Patrocínio /Geoparque 

Estrela, letra não serifada. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

32ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologia 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro 

do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, 

de grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot gesticula com 

as mãos e enquanto 

fala.  

 

 

  

- Acompanhada com 

música; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para tela, 

de grande dimensão, com 

formas retílineas, com 

imagem estática sobre a 

meteorologia, com cores 

frias, respetivamente, o 

cinzento; 

- Em cima da mesa, 

encontra-se posicionado 

alguns objetos, entre eles, 

o rato do computador, de 

cor preta, a tablet e o 

comando. 

  

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

1m 33s Não 

Aplicável 

- Grafismo do 

Jornal da 

Noite.  

- O pivot apresenta a 

informação nos 

primeiros 3 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado com 

música, apenas, 

permanece a sua voz 

off nos restantes 1m 

30s da notícia; 

- Pivot usa a 

primeira pessoa do 

plural, como a 

incluir o 

telespetador. 

Vejamos no 

exemplo a seguir: 

1. “Vamos ver o 

tempo para amanhã” 

(21:34).  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalistica 

Notícia 

de 

Agência  

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

da 

segunda 

parte do 

Jornal da 

Noite  

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro 

do plano; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Cumprimento formal 

no desfecho do Jornal da 

Noite pelo pivot, com 

um tom e uma postura 

séria, porém, com um 

sorriso semi-aberto, 

dizendo, “É tudo. Boa 

Noite e até amanhã”; 

- Pivot gesticula com as 

mãos e enquanto fala. 

 

 

  

- Acompanhada com música; 

- A câmara vai de um plano próximo 

(pivot) para um plano geral (estúdio); 

- Movimento e ritmo de desfecho da 

câmara é lento; 

- Várias telas, com formas retílineas 

no estúdio; 

- Chão cinzento; 

- Mesa branca posicionada no centro 

do estúdio; 

- A cadeira é de cor cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de costas voltadas 

para tela, de grande dimensão, com 

cores quentes, que vai do vermelho 

para o azul. No canto inferior direito 

encontra-se o texto: Jornal da Noite; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos e azuis; 

- A mesa encontra-se posicionada no 

centro do estúdio, de cor branco. Em 

cima dela, encontra-se posicionado 

alguns objetos, entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a tablet e o 

comando. 

  

Mantem-se Não aplicável Não 

Aplicável 

Desfecho: 

17s 

Não 

Aplicável 

- Já patente o 

grafismo do 

Jornal da Noite,  

emerge um outro 

retângulo, com 

formas 

retílineas, de cor 

cinza, com letra 

de cor branco. A 

função do 

profissional 

encontra-se na 

parte superior, 

em caixa 

pequena, 

enquanto que o 

nome do 

profissional, 

encontra-se, 

posicionado, por 

baixo, em caixa 

baixa. Os 

elementos estão 

centralizados. O 

oráculo 

encontra-se 

posicionado no 

terço inferior do 

ecrã.  

  

Não Aplicável 
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APÊNDICE 10. JORNAL DA NOITE DA SIC – DIA 4 DE SETEMBRO DE 2019 
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ABERTURA DA PRIMEIRA PARTE DO JORNAL DA NOITE 

Com José Rodriguês de Carvalho 
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44 Encontra-se patente durante todas as emissões jornalisticas. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o acontecimento. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1ª peça 

jornalística  

 

 

Direto de 

Última 

Hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputados 

rejeitaram 

plano de 

Boris 

Johnson  

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Cumprimento 

formal na 

abertura do 

Jornal da Noite 

pelo pivot, com 

um tom e uma 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio) vai para 

um plano 

próximo do 

pivot; 

- Movimento e 

ritmo de abertura 

da câmara é 

lento; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Diversas telas, 

de grandes 

dimensões, com 

formas retílineas; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

Posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete 

de cores 

quentes, que 

vai do 

amarelo, 

vermelho e 

azul. As 

letras, “SIC” 

estão em 

caixa alta, 

com texto de 

cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se 

o relógio.  

Internacional Diferido de 

Londres. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

2m 17s Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda à promoção; 

- Grafismo do Jornal da Noite44; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente o  grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, no terço inferior do ecrã, um 

retângulo, com formas retílineas, de cor 

laranja, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada, “Última Hora”. 

Emerge de baixo para cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

- Nota: 

Durante 22 

segundos, 

antes de iniciar 

o Jornal da 

Noite, da Sic, 

emerge uma 

voz off, 

acompanhado 

com música, a  

apresentar os 

temas de maior 

destaque do 

telejornal, 

através de 

imagens e 

vídeos 

dinâmicos. O 

separador de 

notícias 

emerge de 

baixo para 

cima, de cor 

vermelho, 

aparecendo, 

em fração de 

segundos, os 

grafismos em 

que estão 

patentes os 

temas de 
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postura séria e 

formal, 

dizendo, “Boa 

Noite”; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos e 

enquanto fala; 

- 

Posteriormente, 

pivot coloca os 

cotovelos em 

cima da mesa, 

enquanto fala; 

- Jornalista, 

com tom e 

postura séria 

formal, 

cumprimenta 

formalmente o 

pivot, dizendo, 

“Boa noite”. 

 

  

inferior direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite. Em fração 

de segundos, 

emerge imagens, 

com animação 

dinâmica, sobre 

as bandeiras do 

Reino Unido e da 

União Europeia; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos 

amarelos e azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte 

de preto. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet; 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao meio. Em 

que o primeiro, de cor semi transparente, 

com texto de cor preto, em caixa alta, no 

local do direto. E o outro retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em 

caixa alta, Direto. A animação de saída é 

o inverso do da entrada; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

destaque, 

surgem de 

baixo para 

cima, num 

retângulo, com 

linhas 

retílineas, de 

cor vermelho, 

com texto de 

cor branco, em 

caixa alta, letra 

não serifada.   

- Por fim, 

publicidade 

com duração 

de 21 

segundos. 

- Duração da 

abertura: 11 

segundos, 

acompanhada 

com música; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 29s; 

- O pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

plural na 

apresentação, 

como a incluir 

o telespetador. 

Segue-se o 

exemplo: 

1.”Boa noite, 

avançamos 
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- O chão é 

cinzento; 

  

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Grafismo de janelas.  Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o local de acontecimento encontra-se a 

ser apresentado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em direto. 

O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

esquerdo do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à esquerda. 

Emerge um retângulo, com linhas 

com  a 

informação 

(19:58); 

- Jornalista, 

durante o 

direto, utilizou 

no mesmo 

minuto, a 

primeira 

pessoa do 

singular, 

juntamente 

com pronome 

pessoal. 

Segue-se os 

exemplos: 

1. “São muitas 

as bandeiras 

por detrás de 

mim, quando 

foram 

anunciados os 

resultados” – 

(20:00); 

2. “A esta hora 

ainda está a 

decorrer uma 

outra 

manifestação, 

aqui, na praça 

do Parlamento, 

poucos metros 

do local onde 

me encontro” 

(20:00). 
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retílineas, porém, dividido ao meio. O 

primeiro, retângulo, de cor vermelho, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Direto. 

O outro, é de cor semi transparente, com 

texto de cor preto, em caixa alta, refere-se 

ao local do direto. A animação de saída é 

o inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas.  Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o local de acontecimento encontra-se a 

ser apresentado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em direto. 

O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 
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- Grafismo de janelas.  Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há 

Brexit sem 

acordo 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot gesticula 

com as mãos e 

enquanto fala; 

- 

Posteriormente, 

pivot coloca o 

cotovelo direito 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagens, com 

animação 

dinâmica, sobre as 

bandeiras do 

Reino Unido e da 

União Europeia; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos 

amarelos e azuis; 

- Em cima da 

mesa, encontram-

se posicionado 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Líder 

Trabalhista); 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(cidadão 

britânico). 

3m 03s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 

- O pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

plural na 

apresentação, 

como a incluir 

o telespetador. 

Segue-se o 

exemplo: 

1.“Vamos 

então ver um 

dia depois 

(...)” 20:00; 

- Não foi 

identificado o 

nome do 

entrevistado 

britânico no 

respetivo 

oráculo no 

ecrã. 
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em cima da 

mesa, enquanto 

com a outra mão 

gesticula, 

enquanto fala. 

 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta, a tablet. 

  

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O grafismo está 

alinhado à direita. Emerge um retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, com 

texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua 

função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 
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Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro 

Ministro 

Britânico 

perdeu pela 

maioria 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, os 

azuis; 

- Em cima da 

mesa, encontram-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta, a tablet. 

  

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Britânico). 

2m Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

6. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

7. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O grafismo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome 

do entrevistado, em caixa baixa, a sua 

função, em caixa alta.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

Debate  

em direto 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamento 

rejeita 

planos de 

Boris 

Johnson 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a sala de 

redação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot encontra-se 

sentado, posicionado no 

canto esquerdo do ecrã, 

enquanto que os dois 

entrevistados/convidados 

encontram-se, sentados, 

posicionados, um ao lado 

do outro, no canto direito 

do ecrã; 

- Pivot gesticula, por 

vezes, enquanto fala; 

- Movimento corporal, 

respetivamente com os 

braços é distinta ao longo 

do debate: (mãos em 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons frias, 

respetivamente, 

os azuis; 

- Em cima da 

mesa, 

encontram-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet; 

Mantem-se  Internacional Diferido. em 

estúdio com 

advogado e 

comentador 

da SIC; 

6m 38s Não 

Aplicado 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, é oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, aparecendo de 

baixo para cima; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular e 

pronome 

pessoal. 

Segue-se os 

exemplos: 

1. “Eu pedia-

vos que 

esclarecesse-

mos uma 

coisa” – 

20:05; 

2. “O que eu 

pergunto é, 

que futuro 

próximo para 

Boris 

Johnson?” – 

20:06; 

3. “Era isso 

precisamente 

que eu ia 

perguntar” – 

20:09; 
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cima da mesa; Pivot 

apoia o seu queixo sob o 

cotovelo esquerdo, 

enquanto a sua outro 

baço permanecia 

esticado sob a mesa; 

Cotovelo esquerdo 

posicionado em cima da 

mesa, enquanto o braço 

direito permanece 

esticado sob a mesa; 

vice-versa); 

- Pivot cumprimenta 

formalmente os 

convidados no debate, 

dizendo: “obrigado pela 

vossa presença neste 

Jornal da Noite” e “Bem 

vindos”. 

 

- Mesa, de cor 

branco, exceto, 

uma terça parte 

desta que é preta. 

Posiciona-se no 

centro do 

estúdio; 

- Atrás do pivot 

encontram-se 

duas telas, de 

grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

uma posicionada 

no canto 

esquerdo e a 

outra no canto 

direito. A tela do 

canto direito, 

possui uma 

imagem estática, 

com tons 

acromáticos 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho. 

Enquanto, que a 

outra,  possui 

duas imagens, 

com animação 

dinâmica, sobre 

as bandeiras da 

União Europeia e 

do Reino Unido; 

- Lâmpadas 

acessas; 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o 

entrevistado / comentador 

posiciona-se no retângulo do canto 

direito e o local do acontecimento 

mostra-se no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente 

movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o pivot 

posiciona-se no retângulo do canto 

esquerdo e o local do acontecimento 

mostra-se no retângulo do canto 

direito do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente 
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- Separação de 

vidro do estúdio 

e da redação; 

- O movimento e 

o ritmo da 

câmara é lento; 

- Planos 

dinâmicos, 

distintos ângulos 

e travellings, 

alternando entre 

o plano geral 

(estúdio) e o 

plano próximo 

(pivot ou pivot – 

entrevistados ou 

apenas 

entrevistado). 

 

  

movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, é oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro 

de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, aparecendo de 

baixo para cima. 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 
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caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o 

entrevistado / comentador 

posiciona-se no retângulo do canto 

direito e o local do acontecimento 

mostra-se no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente 

movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brexit sem 

acordo 

 

Bruxelas 

repete 

alertas e faz 

preparativos 

 

(política) 

 

hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a sala de 

redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

os azuis. 

  

Mantem-se  Internacional Nao 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Porta voz 

da 

Comissão 

Europeia). 

2m 12s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Grafismo- Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 19s; 
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são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 
 
TEASER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislativas 

2019 

Entrevista a 

António Costa 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. No canto inferior direito, numa 

leitura de cima para baixo, encontra-se as 

palavras, “Jornal da Noite”, com letra não 

serifada, com texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-

se com letra maíscula e o resto do corpo do texto 

em caixa baixa;  

- Por baixo, emerge a palavra HOJE, em caixa 

alta, com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da 

SIC, sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto 

de cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima. 

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 17s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6 e 7 ª 

peças 

jornalísticas  

 

 

2 Diretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

em 

Alvaiázere 

– mais de 

300 

homens 

combatem 

as chamas  

 

(Incêndio)  

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática sobre o 

incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os laranjas. 

  

Mantem-se  Nacional No primeiro 

direto, 

diferido, de 

Alvaiázere, 

sem 

entrevista 

diferida; 

No segundo 

direto, com 

1 entrevista 

diferida, de 

Sabugal, 

fora do 

estúdio 

(CMDT. 

Bombeiros 

de Soito). 

1º Direto: 

1m 39s; 

2º Direto: 

3m 40s;  

Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o pivot encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, dividido 

ao meio. Em que o primeiro, de cor semi 

transparente, com texto de cor preto, em caixa 

alta, refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Direto. A animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 

- Jornalista, do 

primeiro 

direto, usa a 

primeira 

pessoa do 

singular mais 

pronome 

pessoal na sua 

comunicação. 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “Boa noite, 

já, eu diria, 

que a sair (...)” 

– 20:14; 
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- Pivot 

gesticula 

com as mãos 

enquanto 

fala; 

- Jornalista 

cumprimenta 

de forma 

formal, com 

tom e 

postura séria, 

o pivot, 

dizendo, 

“Boa noite”. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o local do acontecimento é 

mostrado no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, 

de cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o pivot encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 
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branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o pivot encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, dividido 

ao meio. Em que o primeiro, de cor semi 

transparente, com texto de cor preto, em caixa 

alta, refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Direto. A animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 
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dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o entrevistado posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o local do acontecimento 

apresenta-se no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, 

de cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 
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- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, a jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o local do acontecimento 

apresenta-se no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, 

de cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calor 

extremo e 

risco de 

incêndio. 

Estado 

especial de 

alerta até 

domingo 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática sobre o 

incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os laranjas. 

  

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferidas em 

estúdio 

(Comandante 

Operacional 

Proteção Civil; 

Ministro da 

Administração 

Interna). 

2m 39 Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Separador de notícias. De cor vermelho, 

emerge de cima para baixo, ficando o 

separador dividido em duas cores. O terço 

superior, de cor vermelho e o resto, de cor 

branco; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 7s; 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular na sua 

comunicação. 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “E recordo 

que Portugal 

Continental 

está em estado 

especial de 

alerta” - 20:17; 

-  SIC, através 

de uma 

infografia 

dinâmica, 

apresenta os 

distritos, com 

cor vermelho, 

com alerta 

vermelho de 

incêndio e o 

restantes, com 

cor laranja no 

mapa.  
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 ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 
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mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram. 

 

 

 



773 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente 

com 

helicóptero 

de 

combate 

ao fogo 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a sala de 

redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás a 

funcionar; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frios, 

respetivamente, 

os azuis. 

  

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Cmdt Codis 

Coimbra); 

2m 33s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima; 

- Pivot 

engana-se 

numa palavra 

– 

“aérodromo”; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s; 

- SIC não 

identificou o 

nome do 

primeiro 

entrevistado 

no respetivo 

oráculo no 

ecrã. Apenas, 

identificou o 

outro 

entrevistado 

no oráculo. 
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- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça 

jornalística  

 
 
Notícia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explodiu 

motor de 

avião da 

TAP 

 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

uma tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula 

enquanto fala.  

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para uma tela, 

de grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, com 

um avião da 

TAP; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os laranja, 

amarelo, verde 

e azul. 

  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 
2m 25s Não 

Aplicável 
- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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5. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
 

 

 

 



777 
 

  

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho. No 

meio do separdor de notícias, 

tem um retângulo, com 

formas retílineas, de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, em que o início das 

palavras “Jornal” e “Noite”, 

iniciam-se com letra 

maíuscula, e o resto do corpo 

do texto em caixa baixa, com 

letra não serifada, Os 

elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António 

Costa em 

debate com 

empresários 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

uma tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para uma tela, 

de grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os laranja, 

amarelo, verde 

e azul. 

  

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro). 

2m 57s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14s; 
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- Gesticula 

enquanto 

fala;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterações 

ao código 

de 

trabalho. 

Lei foi 

publicada 

hoje em 

diário da 

república e 

entra em 

vigor no 

início do 

próximo 

mês 

 

Soft 

 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para uma 

tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para uma 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com imagem 

dinâmica, com 

animação 

dinâmica, com a 

bandeira 

portuguesa; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelho, 

amarelo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- Em cima da 

mesa encontram-

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro e 

Jerónimo 

de Sousa). 

2m 15s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, que 

posteriomente, se divide em duas cores. Ou 

seja, o terço superior do ecrã, de cor vermelho 

e o resto, de cor branco;  

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s; 

- SIC apresenta 

estudo sobre as 

alterações 

código do 

trabalho 

(contratos a 

termo, 

contratos a 

termo incerto, 

contratos com 

muita curta 

duração e 

período 

experimental-  

de agora para 1 

de outubro 

deste ano), 

através de uma 

grelha simples. 
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- Gesticula 

enquanto 

fala.  

se alguns objetos, 

tais como, o rato 

do computador, de 

cor preta, a tablet. 

  

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto: 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 
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posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cot branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto. 

 



783 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado à 

esquerdo do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para uma tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula 

enquanto fala.  

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

uma tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os laranja; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- Em cima da 

mesa 

encontram-se 

alguns objetos, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Coordenadora 

do BE). 

2m 10s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 7s; 
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tais como, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet. 

  

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nova loja do 

cidadão em lisboa 

– espaço foi 

inagurado esta 

semana no 

saldanha e vai 

distribuir senhas 

de atendimento 

antecipadamente 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

à esquerdo 

do plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a sala 

de redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é 

de cor 

cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas para 

a sala de 

redação, em 

pleno 

funcionamen

to, com 

alguns ecrãs 

espalhados a 

funcionar, 

atrás; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivame

nte, os azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Ministra da 

Presidência; 

Presidente 

CM. 

Lisboa). 

2m 35s Não 

Aplicável 
- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cot branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Por cima deste, emerge um 

novo retângulo, de cor vermelho, com 

formas retílineas, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã  e por cima do 

primeiro oráculo.O retângulo é 

constituído: do lado direito, o texto 

encontra-se em caixa alta, não serifada, de 

cor branco; do lado esquerdo, encontra-se 

a fotografia de António Costa. A animação 

de entrada, surge de baixo para cima; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 6s; 
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- Movimento 

e ritmo da 

câmara é 

lento; 

- Em cima da 

mesa 

encontram-

se alguns 

objetos, tais 

como, o rato 

do 

computador, 

de cor preta, 

a tablet. 

  

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto. 

Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo não se alteraram;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram. 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 
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de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto. 

Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo não se alteraram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei das 

beatas  

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerdo do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- Em cima da 

mesa 

encontram-se 

alguns objetos, 

tais como, o rato 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 6 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(cidadãos 

portugueses). 

3m 16s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram;  

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 5s; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 6 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã; 
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do computador, 

de cor preta, a 

tablet. 

  

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casar 

depois do 

divórcio.  

Lei que 

permite 

casar logo 

após o 

divórcio 

foi 

publicada 

ontem em 

diário da 

república e 

entra em 

vigor em 

outubro. 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula 

com as mãos 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 04s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto. Em 

fração de segundos, emerge por cima deste, um 

novo  retângulo, de cor vermelho, com formas 

retílineas, posicionado no canto inferior direito do 

ecrã  e por cima do primeiro oráculo.O retângulo é 

constituído: do lado direito, o texto encontra-se em 

caixa alta, não serifada, de cor branco; do lado 

esquerdo, encontra-se a fotografia de António 

Costa. A animação de entrada, surge de baixo para 

cima; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 7s; 

- Erro 

ortográfico no 

oráculo – 

“entre”, em vez 

de “entra em 

vigor” – 20:35; 

 

- Problemas 

nos oráculos: 

emerge um 

oráculo sobre a 

entrevista em 

direto com 

António Costa. 

Oráculo sem 

relação com a 

peça noticiosa 

de momento.  
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enquanto 

fala. 

- Em cima da 

mesa 

encontram-se 

alguns objetos, 

tais como, o 

rato do 

computador, de 

cor preta, e a 

tablet. 

  

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

entrevista a 

António Costa 

 

(Política) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. No canto inferior 

direito, numa leitura de cima para 

baixo, encontra-se as palavras, 

“Jornal da Noite”, com letra não 

serifada, com texto de cor branco, 

em que o início das palavras 

“Jornal” e Noite”, iniciam-se com 

letra maíscula e o resto do corpo do 

texto em caixa baixa;  

- Por baixo, emerge a palavra HOJE, 

em caixa alta, com texto de cor 

branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o 

endereço da SIC, sicnotícias.pt”, em 

caixa baixa, com texto de cor 

branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais 

emergem, em simultâneo, de baixo 

para cima. 

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 17s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

 

(Catástrofe) 

 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se em 

pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda da 

grande tela 

/ecrã; 

- Fato preto e 

sapatos pretos; 

- Pivot dá dois 

passos em 

frente, porém, 

permanece na 

mesma no lado 

esquerdo do 

ecrã; 

- Movimento 

corporal 

enquanto 

apresenta; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

- Plano largo; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com imagem 

estática; 

- Tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, que 

vai do vermelho 

para o azul. No 

canto inferior 

direito encontra-se 

o texto: Jornal da 

Noite. Em fração 

de segundos, 

emerge uma nova 

imagem estática 

sobre o Furacão 

Dorian; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

das 

Bahamas). 

2m 22s Aplicável  -  Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Grafismo.  Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. 

O grafismo está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, 

em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. Posiciona-

se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 26s; 
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para a tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula com 

as mãos 

enquanto fala. 

vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- Chão é cinzento.  

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestos em 

Hong Kong 

chefe do 

executivo de 

Hong Kong 

aceitou retirar 

a lei da 

extradição 

que esteve na 

origem dos 

protestos nas 

ruas. 

 

(Revolução) 

 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

os azuis; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- Em cima da 

mesa 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

Executiva de 

Hong Kong; 

Deputada 

Pro-

Democracia; 

Ativista Pro-

Democracia). 

2m 29s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, com fundo preto. Posiciona-se 

no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s; 
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 encontram-se 

alguns objetos, 

tais como, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco,  sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco,  sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita do 

Papa a 

Moçambique 

 

 

(Religião) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

- Plano próximo; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para a sala de 

redação, em pleno 

funcionamento, com 

alguns ecrãs 

espalhados a 

funcionar, atrás; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso 

aos tons frias, 

respetivamente, os 

azuis; 

- Movimento e ritmo 

da câmara é lento; 

- Em cima da mesa 

encontram-se alguns 

objetos, tais como, o 

rato do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

  

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 10s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  

 

 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 5s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

entrevista a 

António 

Costa 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

18s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. No canto inferior direito, numa leitura de cima 

para baixo, encontra-se as palavras, “Jornal da Noite”, com 

letra não serifada, com texto de cor branco, em que o início 

das palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-se com letra 

maíscula e o resto do corpo do texto em caixa baixa; 

- Por baixo, emerge a palavra HOJE, em caixa alta, com 

texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da SIC, 

sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto de cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em simultâneo, 

de baixo para cima. 

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 18s. 

- Publicidade / 

Intervalo: 3m 

02s; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémio 

Champalimaud 

de visão. 3 

organizações 

não 

governamentais 

brasileiras foram 

distinguidas 

pelo trabalho 

desenvolvido no 

combate à 

cegueira. 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

ao centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a sala de 

redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(primeiro, 

- Plano 

próximo; 

- A cadeira é 

de cor 

cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas para 

tela, de 

grande 

dimensão, 

com cores 

quentes, que 

vai do 

vermelho 

para o azul. 

No canto 

inferior 

direito 

encontra-se o 

texto: Jornal 

da Noite. O 

decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua o 

recurso aos 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (3 

pessoas da 

Fundação 

Altino 

Ventura; 

Profissional 

do Instituto 

da Visão - 

IPEPO; 

Profissional  

Serv. 

Oftalmologis

ta 

UNICAMP). 

4m 04s Aplicável - Grafismo de Ajuda à Produção; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Segundo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

- O pivot 

apresenta nos 

primeiros 7 

segundos. 

Depois, apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 17 

segundos.  

Posteriormente, 

o pivot volta a 

aparecer nos 

últimos 4 

segundos. Em 

soma, a 

apresentação 

do pivot teve 

uma duração de 

apresentação de 

28s; 

- Erro 

ortográfico no 

oráculo, 20:56) 

– “catarata”, 

em vez de 

“cataratas”, 

uma vez que, a 

frase está no 

plural; 
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coloca o 

cotovelo 

direito 

apoiado em 

cima da 

mesa 

enquanto a 

outra mão 

permanece 

esticada em 

sob a mesa; 

Posteriorme

nte, coloca as 

duas em 

cima da 

mesa, 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

com as mãos, 

enquanto 

fala; 

- Pivot 

cumprimenta 

formalmente 

na abertura 

da segunda 

parte do 

Jornal da 

Noite, com 

postura e 

tom formal e 

sério, 

dizendo, 

“Bem vindos 

à segunda 

tons frias, 

respetivame

nte, os azuis; 

- Movimento 

e ritmo da 

câmara é 

lento; 

- Em cima da 

mesa 

encontram-

se alguns 

objetos, tais 

como, o rato 

do 

computador, 

de cor preta e 

a tablet. 

  

Grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Sexto, sétimo e oitavo: Oráculos. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 
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parte do 

Jornal da 

Noite”. 

 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

Não 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pivot anuncia 

intervalo  

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado ao centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a sala de 

redação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Movimento corporal 

(primeiro, coloca o 

cotovelo direito apoiado 

em cima da mesa 

enquanto a outra mão 

permanece esticada em 

sob a mesa; 

Posteriormente, coloca a 

mão direita em cima do 

rato do computador); 

- Gesticula com as mãos, 

enquanto fala. 

 

- Plano próximo; 

- Acompanhado com música; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para tela, de grande 

dimensão, com cores quentes, 

que vai do vermelho para o 

azul. No canto inferior direito 

encontra-se o texto: Jornal da 

Noite. O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons frias, respetivamente, 

os azuis; 

- Movimento e ritmo da 

câmara é lento; 

- Em cima da mesa 

encontram-se alguns objetos, 

tais como, o rato do 

computador, de cor preta, a 

tablet; 

- Movimento de uma pessoa, 

por detrás da tela, de grande 

dimensão, uma pessoa, que se 

movimenta da esquerda para 

a direita no estúdio. 

  

Mantem-se  Não Aplicável Não 

Aplicável 

7s Não 

Aplicável 

- Grafismo do 

Jornal da Noite. 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivo, 

acompanhado 

com música: 7 

s; 

Publicidade / 

Intervalo: 35s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da Peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pivot 

anuncia 

entrevista 

em direto a 

seguir com 

António 

Costa  

 

(Política) 

 

 

SOFT 

- Pivot encontra-se em pé; 

- Pivot encontra-se 

posicionado à esquerda da 

grande tela /ecrã; 

- Fato preto e sapatos 

pretos; 

- Pivot dá dois passos em 

frente, porém, permanece 

na mesma no lado esquerdo 

do ecrã; 

- Movimento corporal 

enquanto apresenta; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Gesticula com as mãos 

enquanto fala; 

- Pivot olha para o relógio; 

- Pivot cumprimenta  

formalmente, de postura e 

tom formal e sério, dizendo, 

“Sejam de novos bem 

vindos ao Jornal da Noite”. 

- Plano largo; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a 

tela, de pequena e 

grande dimensão, com 

formas retílineas, com 

imagem estática; 

- Tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do 

vermelho para o azul. 

No canto inferior direito 

encontra-se o texto: 

Jornal da Noite. Em 

fração de segundos, 

emerge uma nova 

imagem estática sobre o 

Furacão Dorian; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, respetivamente, 

os vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Movimento e ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é cinzento.  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

46s Não 

Aplicável 

- Grafismo de Ajuda à 

produção; 

- Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do 

Jornal da Noite, emerge, um 

novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto, em 

caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo 

para cima. 

 

- Pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 5s; 

Depois, apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

40s; 

Posteriormente, 

volta a 

aparecer; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

22ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel 

Keizer 

deixa  o 

Sporting  

 

(Futebol) 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se em 

pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda da 

grande tela 

/ecrã; 

- Fato preto e 

sapatos pretos; 

- Pivot dá dois 

passos em 

frente, porém, 

permanece na 

mesma no lado 

esquerdo do 

ecrã; 

- Movimento 

corporal 

enquanto 

apresenta; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela de 

- Plano largo; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para 

o azul. No 

canto inferior 

direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite. Em 

fração de 

segundos, 

emerge duas 

imagens 

estáticas, em 

que a primeira, 

refere-se ao 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do 

Sporting). 

2m 58s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

direito, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Imagens Sporting TV, letra não 

serifada; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Terceiro e quarto: Oráculos; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 
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grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula com 

as mãos 

enquanto fala. 

 

símbolo da 

equipa do 

Sporting e a 

segunda refere-

se a Frederico 

Varandas; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é 

cinzento.  

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

23ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo 

treinador 

do 

Sporting  

 

(Futebol) 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda da 

grande tela 

/ecrã; 

- Fato preto e 

sapatos 

pretos; 

- Pivot dá 

dois passos 

em frente, 

porém, 

permanece na 

mesma no 

lado esquerdo 

do ecrã; 

- Movimento 

corporal 

enquanto 

apresenta; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Plano largo; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para a tela, de 

pequena e grande dimensão, 

com formas retílineas, com 

imagem estática; 

- Tela, de grande dimensão, 

com duas imagens estáticas, 

em que a primeira, refere-se 

ao símbolo da equipa do 

Sporting e a segunda refere-

se à equipa do Sporting; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, o verde; 

- Movimento e ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é cinzento.  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 12s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram.  

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 
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- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula 

com as mãos 

enquanto 

fala; 

- Movimento 

corporal 

enquanto fala. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

24ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billie 

Eilish em 

Portugal. 

Cantora 

norte-

americana 

tem 17 

anos e 

estreia-se 

hoje em 

Portugal 

num 

concerto 

na Altice 

Arena 

 

 

Soft 

- Pivot encontra-se em 

pé; 

- Pivot encontra-se 

posicionado à esquerda 

da grande tela /ecrã; 

- Fato preto e sapatos 

pretos; 

- Pivot dá dois passos 

em frente, porém, 

permanece na mesma 

no lado esquerdo do 

ecrã; 

- Movimento corporal 

enquanto apresenta; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Gesticula com as 

mãos enquanto fala; 

- Movimento corporal 

enquanto fala. 

 

- Plano largo; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de pequena e 

grande dimensão, 

com formas 

retílineas, com 

imagem estática; 

- Tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

com a cantora; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, o 

vermelho; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- Chão é cinzento.  

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

nao 

diferida em 

estúdio 

(cantora). 

2m 56s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

Grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Legendagem. Letra não 

serifada, com texto de cor 

branco, sem fundo. Posiciona-se 

no terço inferior do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no 

canto superior direito do ecrã. 

Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com 

linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome 

do entrevistado, em caixa baixa, 

a sua função, em caixa alta.  

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

25ª peça 

jornalística  

 

Debate 

Em direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

a António 

Costa 

 

 

(Política) 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano proximo; 

- Movimento e ritmo 

de da câmara é lento; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

encontra-se o texto: 

Jornal da Noite; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos amarelos 

e azuis; 

OUTRO PIVOT: 

- Mesa branca, em 

que na parte superior 

da mesa é em 

madeira; 

- Em cima da mesa, 

encontram-se 

Mantem-se Nacional Diferido 

com 

António 

Costa 

em 

estúdio 

José 

Rodriguês 

de 

Carvalho 

7s; 

O outro 

pivot: 

Bernardo 

Ferrão 

Duração do 

debate: 

33m 02s 

Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de Notícias, acompanhado com 

música (com imagem de António Costa);  

- Grafismo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Segundo: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

- Duração da 

apresentação 

de   José 

Rodriguês de 

Carvalho: 7s; 

- Separador de 

notícias: 11 s; 

- Segundo 

Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular, 

juntamente 

com o 

pronome 

pessoal aos 

21:07s. Segue-

se o exemplo: 

1. “(...) e eu 

começava por 

a entrevista 

(...)”; 

2. “O que lhe 

pergunto, 

porque os 

portugueses 

(...)” – 21:14s; 

3. “eu não 

quero chegar a 
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- Pivot 

gesticula 

com as mãos 

e enquanto 

fala; 

OUTRO 

PIVOT: 

-  Pivot 

cumprimenta 

formalmente, 

com postura 

e tom sério e 

formal 

António 

Costa; 

- Pivot 

despede-se 

formalmente, 

dizendo, 

“Muito 

Obrigado 

senhor 

Primeiro 

Ministro”; 

- Pivot ri-se 

aos 21:40, 

durante 

conversa 

informal com 

António 

Costa; 

- Tom formal 

e sério; 

- Fato preto; 

- Pivot 

sentado, de 

posicionados 

algusnobjetos, entre 

eles, dois copos de 

água, documentos; 

- Tela, de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com cores quentes, 

que vai do vermelho 

para o azul;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e azuis; 

- O chão é cinzento, 

preto e de madeira; 

- Mobiliário, com 

formas retílineas no 

estúdio; 

- Planos dinâmicos, 

e ângulos distintos, 

alternando entre o 

plano geral (estúdi) e 

o plano próximo 

(pivot, António 

Costa ou Pivot-

António Costa);  

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

- Quarto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Quinto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

lado nehum 

(...)” – 21:16s; 

4. “o que lhe 

pergunto é o 

que responderá 

a Catarina (...)” 

– 21:18s; 

5. “o que lhe 

pergunto, 

perante esse 

resumo que fez 

agora (...)” – 

21:20s; 

6. “Deixe-me 

fazer só fazer 

(...)” – 21:23s; 

7. “Por isso é 

que eu lhe 

pergunto (...)” 

– 21:30s; 

8. “O que lhe 

pergunto é se 

Mário Santana 

(...)” – 21:35s; 

9. “o que lhe 

pergunto é 

sobre a sua 

resposta (...)” – 

21:37s; 
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frente a 

frente com 

António 

Costa; 

- Pivot com o 

corpo 

ligeiramente 

inclinado 

para a frente, 

apoiando os 

cotovelos em 

cima da 

mesa; 

- Movimento 

corporal 

constante 

durante o 

debate (pivot 

posiciona os 

braços 

cruzados; 

coloca os 

cotovelos em 

cima da 

mesa; coloca 

o cotovelo 

direito em 

cima da mesa 

enquanto 

gesticula 

com a mão 

esquerda; ou 

vice-versa); 

- Pivot, por 

vezes, 

enquanto fala 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Sexto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Sétimo: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 
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com António 

Costa, olha 

para os 

papéis que 

estão 

posicionados 

em cima da 

mesa; 

- O pivot 

encontra-se 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã, 

enquanto que 

António 

Costa, se 

encontra, 

sentado, no 

canto direito 

do ecrã; 

- Pivot tem 

uma caneta 

na mão 

direita. 

 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Oitavo: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Nono: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 
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vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Décimo: Oráculo; 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Décimo primeiro: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 
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outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

- Décimo segundo: Oráculo. 

 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois, 

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,  

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto.  No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Décimo quarto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 
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de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,   

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Décimo quinto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,    

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Décimo sexto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,    

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 
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No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Décimo sétimo: Oráculo. 

- Grafismo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,    

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

- Décimo oitavo: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,    

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Décimo nono: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,    

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 
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vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Vigésimo: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,     

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima.  

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Vigésimo primeiro: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,     

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 
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em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 

- Vigésimo segundo: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,     

emerge, um novo retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para cima.  

No final do retângulo, encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, de cor vermelha; 

- Vigésimo terceiro: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.  Depois,     

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. No final do retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma retílinea, de cor 

vermelha; 
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1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Vigésimo quarto: Oráculo. 

- Grafismo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Retângulo, de forma retílinea, 

de cor vermelha, com texto de cor branco, caixa 

alta, “A entrevista António Costa”.   
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do Jornal 

da Noite 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro 

do plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, 

de grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot despede-se 

formalmente, com 

tom e postura séria e 

formal, dizendo, “O 

Jornal da Noite fica 

por aqui. Muito Boa 

Noite. Obrigado”. 

- No desfecho, pivot e 

António Costa 

continuam a falar. 

- Acompanhado com música; 

- A câmara vai de um plano 

próximo (pivot) para um 

plano geral (estúdio); 

- Movimento e ritmo de da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do vermelho 

para o azul; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos 

amarelos e azuis; 

- Em cima da mesa, estão 

posicionados alguns objetos, 

entre os quais, documentos, 

dois copos de água.  

Mantem-se Não Aplicável Não 

Aplicável 

6s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Já patente o grafismo do 

Jornal da Noite,  emerge um 

outro retângulo, com formas 

retílineas, de cor cinza, com 

letra de cor branco. A 

função do profissional 

encontra-se na parte 

superior, em caixa pequena, 

enquanto que o nome do 

profissional, encontra-se, 

posicionado, por baixo, em 

caixa baixa. Os elementos 

estão centralizados. O 

oráculo encontra-se 

posicionado no terço 

inferior do ecrã.  

 

 

 

- Duração do 

desfecho do 

Jornal da 

Noite, 

acompanhado 

com música: 

6s; 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal da Noite 

Com José Rodriguês de Carvalho 
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45 Encontra-se patente durante todas as emissões jornalisticas televisivas do Jornal da Noite da SIC. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o 

acontecimento. 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1 e 2 ª 

peças 

jornalísticas  

 

Reportagem  

  

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda de 

helicópetro 

de combate 

ao fogo. 

Piloto 

morreu esta 

tarde em 

Valongo. 

 

(Morte 

/Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- 

Cumprimento 

formal na 

abertura do 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio) vai para 

um plano 

próximo do 

pivot; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura da 

câmara é lento; 

- Mobiliário com 

formas 

retílineas; 

- Diversas telas, 

de grandes 

dimensões, com 

formas 

retílineas; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

Posiciona-se no 

canto superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete de 

cores quentes, 

que vai do 

amarelo, 

vermelho e azul. 

As letras, “SIC” 

estão em caixa 

alta, com texto 

de cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se o 

relógio.  

Nacional Reportagem: 

Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferidas, fora 

do estúdio 

(habitante; 

CMDT. 

Bombeiros 

Voluntários de 

Valongo). 

 

Direto. 

Diferido de 

Sobrado/ 

Valongo, sem 

entrevista 

diferida. 

Reportagem; 

2m 07s; 

Direto: 3m 

31s; 

Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda à promoção;  

- Grafismo do Jornal da Noite45; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Nota: 

Durante  25 

segundos, 

antes de iniciar 

o Jornal da 

Noite, da Sic, 

emerge uma 

voz off, 

acompanhado 

com música, a  

apresentar os 

temas de 

maior 

destaque do 

telejornal, 

através de 

imagens e 

vídeos 

dinâmicos. O 

separador de 

notícias 

emerge de 

baixo para 

cima, de cor 

vermelho, 

aparecendo, 

em fração de 

segundos, os 

grafismos em 

que estão 
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Jornal da Noite 

pelo pivot, 

com um tom e 

uma postura 

séria e formal, 

dizendo, “Boa 

Noite”; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos e 

enquanto fala; 

- Pivot tem os 

cotovelos em 

cima da mesa, 

enquanto fala. 

 

  

que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos 

amarelos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet; 

- O chão é 

cinzento. 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Separador de notícias, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

em caixa alta, Direto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o 

jornalista posiciona-se no retângulo 

do canto direito e o pivot encontra-

se posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente 

movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O oráculo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, 

porém, dividido ao meio. Em que o 

primeiro, de cor semi transparente, 

com texto de cor preto, em caixa 

alta, refere-se ao local do direto. E o 

outro retângulo, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em caixa 

patentes os 

temas de 

destaque, 

surgem de 

baixo para 

cima, num 

retângulo, com 

linhas 

retílineas, de 

cor vermelho, 

com texto de 

cor branco, em 

caixa alta, letra 

não serifada.   

- Por fim, 

publicidade 

com duração 

de 26 

segundos. 

Duração da 

abertura: 10 

segundos, 

acompanhada 

com música; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s; 

- A jornalista, 

durante o 

direto,  

pronome 

pessoal, de 

forma a 

referir-se a ela, 

como a incluir 
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  alta, Direto. A animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o 

jornalista posiciona-se no retângulo 

do canto direito e o local do 

acontecimento em que está a passar 

em direto, encontra-se no retângulo 

do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, existindo 

somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “o acidente 

acabou por 

acontecer, 

então, nesta 

zona, que se 

encontra por 

detrás de mim 

(...)” (20:02); 

- SIC não 

identificou  o 

nome do 

primeiro 

entrevistado 

no oráculo no 

ecrã. Apenas, 

identificou  

nome do 

segundo 

entrevistado 

no oráculo. 
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1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

6. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
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- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o 

jornalista posiciona-se no retângulo 

do canto direito e o local do 

acontecimento em que está a passar 

em direto, encontra-se no retângulo 

do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é 

estático, de cor branco, existindo 

somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo que, o 

jornalista posiciona-se no retângulo 

do canto direito e o pivot encontra-

se posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente 

movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas. 

 



829 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

em Águeda 

e 

Albergaria-

a-Velha 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimentos 

corporais com 

o corpo 

enquanto fala. 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo de abertura 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com imagem 

estática, sobre um 

incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os laranjas e 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

Mantem-se  Nacional Diferido 

de 

Águeda, 

sem 

entrevista 

diferida. 

2m 01s; Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o pivot encontra-se 

posicionado no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, 

de cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de cor 

semi transparente, com texto de cor preto, em 

caixa alta, refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Direto. A animação de 

saída é o inverso do da entrada. 

- Segundo: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

 

  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o local do 

acontecimento em direto  encontra-se  no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o pivot encontra-se 

posicionado no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, 

de cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em Valença 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, sobre 

um incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitante; 

CMDT. 

Distrital de 

Viana do 

Castelo). 

1m 26s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s; 

- SIC não 

identificou o 

nome do 

primeiro 

entrevistado 

no oráculo no 

ecrã. Apenas, 

registou o 

nome do 

segundo 

entrevistado 

no oráculo; 
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os laranjas e 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em Lisboa 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, sobre 

um incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitante; 

Bombeiro 

Saparador 

de 

Lisboa). 

2m 09s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto de 

cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 

- SIC não 

identificou o 

nome do 

segundo 

entrevistado 

no oráculo no 

ecrã. Apenas, 

registou o 

nome do 

primeiro 

entrevistado 

no oráculo; 
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- Movimento 

corporal 

(braços) 

enquanto 

fala. 

 

  

os laranjas e 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Risco 

máximo de 

incêndio – 

calor e 

risco alto 

mantêm-se 

até 

domingo 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, com 

um 

cronometro; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Ministro da 

Administração 

Interna). 

2m 17s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 6s; 

- SIC, através 

de uma 

infografia 

dinâmica, 

apresenta a 

cor vermelha 

os 13 distritos 

com aleta 

vermelho de 

incêndios, e a 

cor laranja, os 

restantes 

distritos. O 

alerta 

vermelho é do 

dia 4 a 8 de 

setembro. 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços) 

enquanto 

fala. 

 

  

os laranjas e 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, que 

posteriormente, no terço superior, de cor 

vermelho e  resto é de cor branco; 

- Terceiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Calor 

extremo e 

risco de 

incêndio. 

Alerta 

vermelho 

aumenta 

prevenção 

 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, com 

um incêndio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os laranjas e 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Bombeiro 

Albergaria-

a-Velha; 

Trabalhador 

do Serv. 

Municipal 

Proteção 

Civil  

Albergaria-

a-Velha). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 

- SIC, através 

de uma 

infografia 

dinâmica, 

apresenta a cor 

vermelha os 13 

distritos com 

aleta vermelho 

de incêndios, e 

a cor laranja, 

os restantes 

distritos. O 

alerta 

vermelho é do 

dia 4 a 8 de 

setembro. 
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(braços) 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

enquanto 

fala. 

 

  

amarelos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção 

portugesa 

chega a Sérvia 

 

(Futebol) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

10s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho. No 

meio do separdor de notícias, 

tem um retângulo, com 

formas retílineas, de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, em que o início das 

palavras “Jornal” e “Noite”, 

iniciam-se com letra 

maíuscula, e o resto do corpo 

do texto em caixa baixa, com 

letra não serifada, Os 

elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 10s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8 e 9 ª 

peças 

jornalísticas 

 

Reportagem 

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Saída Do 

Reino  

Unido da 

União 

Europeia  

 

Governo 

voltará a 

propor 

dissolução 

do 

Parlamento 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

duas imagens, 

com animação 

dinânica 

(bandeira 

europeia e a 

bandeira do 

Reino Unido); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Deputado 

Conservador; 

Primeiro-

Ministro 

Britânico; 

Partido 

Trabalhista). 

 

DIRETO-  

Diferido de 

Londres. Sem 

entrevista 

diferida.  

Reportagem: 

2m 04s; 

Direto: 1m 

42s; 

Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 25s; 
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- Movimento 

corporal 

(braços) 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

enquanto 

fala; 

- Jornalista, 

cumprimenta 

formalmente, 

o pivot, com 

postura séria 

e formal, 

dizendo, 

“Boa Noite”. 

 

  

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

amarelos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 
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que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, a 

dizer, Direto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o pivot encontra-se 

posicionado no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, 

de cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de cor 

semi transparente, com texto de cor preto, em 

caixa alta, refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Direto. A animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 
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Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o local do 

acontecimento a passar em direto, encontra-se 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian nos 

Estados 

Unidos  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática. Em 

fração de 

segundos, 

emerge uma 

nova imagem, 

estática, sobre o 

Furacão 

Dorian, em tons 

frios 

(cinzento); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas em  

estúdio  

(Governador 

da Carolina 

do Norte; 

Presidente 

dos EUA). 

3m 11s Aplicável  - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem.Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 25s; 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços) 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

enquanto 

fala. 

 

  

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 
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- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

aplicável  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

19s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Logótipo das Legislativas 2019, posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge, de baixo para cima; 

- Posteriormente, desaparece o logótipo das Legislativas 

2019, e no canto inferior direito, numa leitura de cima 

para baixo, encontra-se as palavras, “Jornal da Noite”, 

com letra não serifada, com texto de cor branco, em que 

o início das palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-se com 

letra maíscula e o resto do corpo do texto em caixa baixa;  

- Por baixo, emerge a palavra hoje, em caixa alta, com 

texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da SIC, 

sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto de cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima; 

- Emerge o logótipo de SIC NOTÍCIAS, no canto 

superior direito do ecrã. Emerge, de baixo para cima.  

 

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 19s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, sobre o 

PSD; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em  estúdio  

(Presidente 

do PSD). 

2m 29s Não 

Aplicável 

-  Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto. Em fração de segundos, 

emerge por cima deste oráculo, emerge um 

novo retângulo, de cor vermelho, com 

formas retílineas, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã  e por cima do 

primeiro oráculo.O retângulo é constituído: 

do lado direito, o texto encontra-se em caixa 

alta, não serifada, de cor branco; do lado 

esquerdo, encontram-se as fotografias de 

Rui Rio e Assunção Cristas. A animação de 

entrada, surge de baixo para cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14s; 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

plural, como a 

incluir o 

telespetador. 

Segue-se o 

exemplo:  

1. “e vamos, 

então, às 

últimas frases 

(...)” – 20:21s; 
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(braços) 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

enquanto 

fala. 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

cima. Os restantes elementos constituines 

do oráculo não se alteraram; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto. Os restantes elementos 

constituines do oráculo não se alteraram; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

à esquerda 

do plano 

/ecrã; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, sobre o 

Bloco de 

Esquerda; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os laranjas; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em  

estúdio  

(Coordenadora 

do BE). 

2m 01s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços) 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

enquanto 

fala. 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  

 

 



852 
 

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Mário 

Centeno 

Depois Das 

Legislativas 

 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano 

/ecrã; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a sala 

de redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano - 

próximo; 

Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

espalhados em 

funcionamento, 

atrás; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frios, 

respetivamente, 

os azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 24s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. Em fração de segundos, emerge por 

cima deste oráculo, emerge um novo retângulo, 

de cor vermelho, com formas retílineas, 

posicionado no canto inferior direito do ecrã  e 

por cima do primeiro oráculo.O retângulo é 

constituído: do lado direito, o texto encontra-se 

em caixa alta, não serifada, de cor branco; do 

lado esquerdo, encontram-se as fotografias de 

Rui Rio e Assunção Cristas. A animação de 

entrada, surge de baixo para cima; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, que 

posteriormente, o terço superior fica de cor 

branco e o resto do separador de cor branco; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s; 

- SIC, no 

separador de 

Notícias, com 

fonte do Jornal 

de Negócios, 

apresenta 

iformação 

divulgada pelo 

próprio 

Ministério das 

Finanças, 

admitindo 

ficar até 2020 

nas legislativas 

políticas;  
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- Gesticula 

enquanto 

fala; 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

- Separador de notícias, de cor vermelho, que 

posteriormente, o terço superior fica de cor 

branco e o resto do separador de cor branco; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas de 

matérias 

perigosas 

 

(Manifestação) 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano 

/ecrã; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula 

enquanto fala; 

- Movimento 

corporal 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, com 

camiões; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frios, 

respetivamente, 

os azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Porta Voz 

da 

ANTRAM) 

2m 38s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

  Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Emerge no parte inferior direito 

do ecrã, um retângulo, com formas 

retílineas,  a difundir um vídeo do 

acontecimento; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, 

que posteriormente, o terço superior, fica de 

cor vermelho e o resto do separador de cor 

branco; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 16s; 

- SIC, 

apresenta, 

comunicado  

do SNMMP 

relativamente 

aos serviços 

mínimos – 

greve dos 

motoristas de 

matérias 

perigosas; 

-SIC coloca 

um oráculo 

em plena 

reportagem 

com 

informação 

sem relação 

com a peça 

noticiosa do 

momento 

(Debate Rio- 

Cristas neste 

Jornal). 
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(braços), 

enquanto fala. 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

de droga 

em 

Portugal  

 

(Miséria)  

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano /ecrã; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Gesticula 

enquanto fala; 

- Plano 

próximo; 

- 

Acompanhado 

com música; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 7 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (4 

cidadãos 

consumidores; 

2 pessoas que 

trabalham na 

Associação 

Crescer; 

Diretor 

Executivo da 

Associação 

Crescer). 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Presidente da 

CM. Lisboa); 

6m 14s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro e o segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Quinto: Oráculo. 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 28s; 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular. 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “deixo o 

aviso de 

algumas 

imagens que 

são 

chocantes” – 

20:30s; 

- SIC não 

identifica o 

nome de 4 

entrevistados 

no oráculo no 

ecrã. Apenas 

regista 4 

pessoas; 
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- Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto fala. 

 

  

os vermelhos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Sexto: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta; 

- Sétimo e o oitavo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Nono: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 
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grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Décimo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Décimo primeiro: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Décimo segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 
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grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Visita do 

Papa 

Francisco a 

Moçambique 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano 

/ecrã; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto fala. 

 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados em 

funcionamento, 

atrás; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frios, 

respetivamente, 

os azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Papa 

Francisco). 

2m 57s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. Posiciona-

se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

 Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 5s; 
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  de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

 

  

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. 

O grafismo está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, 

em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. Posiciona-

se no terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. Grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e o 

outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. Posiciona-

se no terço inferior do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 
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mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filme 

“Herdade” 

estreia-se no 

cinema  

 

(Cinema) 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo 

para cima, de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A SEGUIR. 

Grafismo encontra-se posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, aparece de baixo 

para cima, de cor todo vermelho. No meio 

do separdor de notícias, tem um retângulo, 

com formas retílineas, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em que o início 

das palavras “Jornal” e “Noite”, iniciam-se 

com letra maíuscula, e o resto do corpo do 

texto em caixa baixa, com letra não 

serifada, Os elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção 

viajou ao 

início da 

tarde para 

Bergrado 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot encontra-

se em pé; 

- Pivot encontra-

se posicionado à 

esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato preto e 

sapatos pretos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal, de 

forma contínua 

(pernas, braços, 

corpo inteiro), 

enquanto fala; 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela de pequena 

e grandes 

dimensões, com 

formas 

retílineas, com 

imagem estática 

cada uma delas; 

- O chão é 

cinzento; 

- Tela, de grande 

dimensão, 

emerge duas 

novas imagens 

estáticas sobre a 

seleção nacional 

portuguesa; 

- O cenário do 

estúdio é 

cinzento; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Jogador 

da 

Seleção 

Nacional). 

2m 15s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Em fração de 

segundos, emerge por cima deste oráculo, 

emerge um novo retângulo, de cor vermelho, 

com formas retílineas, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã  e por cima do primeiro 

oráculo.O retângulo é constituído: do lado 

direito, o texto encontra-se em caixa alta, não 

serifada, de cor branco; do lado esquerdo, 

encontram-se as fotografias de Rui Rio e 

Assunção Cristas. A animação de entrada, 

surge de baixo para cima. Posteriormente, por 

cima deste oráculo, emerge um novo 

retângulo, que difunde um vídeo sobre 

Assunção Cristas; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 

- SIC, durante 

um 1m 23s, da 

reportagem, 

difundiu um 

vídeo 

(Assunção 

Cristas) e 

oráculo com 

informação 

sem relação 

com a peça 

noticiosa do 

momento 

(Debate Rio- 

Assunção 

neste Jornal). 
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- Gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala. 

 

  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos; 

 

  

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça 

jornalística  

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Rock in 

Rio em 

Lisboa  

 

 

(Festival) 

 

Soft 

- Pivot encontra-se em pé; 

- Pivot encontra-se 

posicionado à esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato preto e sapatos pretos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

pequena e grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- Movimento corporal, de 

forma contínua (pernas, 

braços, corpo inteiro), 

enquanto fala; 

- Gesticula com as mãos, 

enquanto fala. 

 

  

- Plano geral; 

- Movimento e ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para a tela de pequena 

e grandes dimensões, com 

formas retílineas, com imagem 

estática cada uma delas; 

- O chão é cinzento; 

- Tela, de grande dimensão, 

emerge duas novas imagens 

estáticas sobre Rock in Rio; 

- O cenário do estúdio é 

cinzento; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos. 

 

  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

24s Não 

Aplicável 

- Grafismo do 

Jornal da Noite;  

- Primeiro: 

Oráculo. 

Grafismo do Jornal 

da Noite, emerge 

três retângulos, de 

forma retílinea, em 

que, na parte 

superior, o oráculo 

é constituído por 

dois retângulos, de 

pequenas 

dimensões,  um de 

cor azul e o outro 

de cor vermelho. 

Ambos, com texto 

de cor branco, 

caixa alta, letra não 

serifada. O outro 

retângulo, de 

grande dimensão, 

com cor branca, 

caixa baixa, com 

texto de cor preto. 

 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 7s; 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz nos 

restantes 17s da 

notícia. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

A “Herdade” 

estreia-se em 

Veneza 

 

 

(Cinema) 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

à esquerda 

do plano 

/ecrã; 

- Fato preto e 

sapatos 

pretos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de pequena e 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela de 

pequena e 

grandes 

dimensões, 

com formas 

retílineas, com 

imagem 

estática cada 

uma delas; 

- O chão é 

cinzento; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

emerge duas 

novas imagens 

estáticas sobre 

“Herdade” – 

filme; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Ator; 

Realizador) 

2m Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s; 
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casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal, de 

forma 

contínua 

(pernas, 

braços, 

corpo 

inteiro), 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala. 

 

  

- O cenário do 

estúdio é 

cinzento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos. 

 

  

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

19s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Logótipo das Legislativas 2019, no canto  

posicionado superior direito do ecrã. Emerge, de 

baixo para cima; 

- Posteriormente, desaparece o logótipo das 

Legislativas 2019, e no canto inferior direito, 

numa leitura de cima para baixo, encontra-se as 

palavras, “Jornal da Noite”, com letra não 

serifada, com texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-se 

com letra maíscula e o resto do corpo do texto 

em caixa baixa; 

- Por baixo, emerge a palavra hoje, em caixa alta, 

com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da 

SIC, sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto 

de cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima; 

- Emerge o logótipo de SIC NOTÍCIAS, no 

canto superior direito do ecrã. Emerge, de baixo 

para cima.  

 

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 19s. 

- Publicidade 

/Intervalo: 5m 

34s; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Acordo entre 

a Impresa e a 

Altice . 

 

Empresas 

assinaram um 

acordo para a 

distribuição 

dos canais sic 

no serviço da 

MEO. 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimentos 

corporais com 

o corpo 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para 

o azul. No 

canto inferior 

direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(CEO do 

Grupo 

Impresa; 

CEO da 

Altice 

Portugal). 

2m 09s Não 

Aplicável 

- Grafismo de Ajuda à Produção; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 

 

 



872 
 

  

enquanto fala 

(braços); 

- Pivot 

cumprimenta 

formalmente 

na reabertura 

da segunda 

para do 

Telejornal, 

dizendo, com 

postura e tom 

sério e formal: 

“Bem vindos 

à segunda 

parte do 

Jornal da 

Noite”. 

 

  

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os laranjas e 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

 

  

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do oráculo não 

se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

PSD e 

CDS 

admitem 

coligação 

depois das 

eleições 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimentos 

corporais com 

o corpo 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os laranjas e 

amarelos; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do  

estúdio 

(Presidente 

CDS); 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do PSD); 

3m 14s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, divido em duas partes. A 

primeira, do lado esquerdo, de cor branco, 

com texto de cor preto, em caixa alta, leta 

não serifada;  enquanto, do lado direito, é 

de cor preto, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada - “13 de 

janeiro de 2018 | Arquivo”; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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enquanto fala 

(braços); 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala. 

 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

 

  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, divido em duas partes. A 

primeira, do lado esquerdo, de cor branco, 

com texto de cor preto, em caixa alta, leta 

não serifada;  enquanto, do lado direito, é 

de cor preto, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada - “6 de julho 

de 2019 | Arquivo”; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 
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dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, divido em duas partes. A 

primeira, do lado esquerdo, de cor branco, 

com texto de cor preto, em caixa alta, leta 

não serifada;  enquanto, do lado direito, é 

de cor preto, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada - “10 de 

março de 2018| Arquivo”; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, divido em duas partes. A 

primeira, do lado esquerdo, de cor branco, 

com texto de cor preto, em caixa alta, leta 

não serifada;  enquanto, do lado direito, é 

de cor preto, com texto de cor branco, em 
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caixa alta, letra não serifada - “28 de 

agosto de 2019 | Arquivo”; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, divido em duas partes. A 

primeira, do lado esquerdo, de cor branco, 

com texto de cor preto, em caixa alta, leta 

não serifada;  enquanto, do lado direito, é 

de cor preto, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada - “19 de 

fevereiro de 2019 | Arquivo”; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, divido em duas partes. A 

primeira, do lado esquerdo, de cor branco, 

com texto de cor preto, em caixa alta, leta 

não serifada;  enquanto, do lado direito, é 

de cor preto, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada - “3 de junho 

de 2019 | Arquivo”. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou de 

outros canais 

Grafismos  Observações  

22ª peça 

jornalística  

 

 

Debate 

político 

Conduzido 

por Clara 

DE Sousa 

(Pivot) 

em direto 

 

 

 

 

 

Legislativa

s 2019 – 

debate 

entre Rui 

Rio e 

Assunção 

Cristas no 

Jornal da 

Noite. 

 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Movimentos 

corporais com o 

corpo enquanto fala 

(braços); 

 

Caraterização de 

Clara de Sousa: 

- Pivot encontra-se 

sentada; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Blusa azul escura; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo de abertura é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

cores quentes, que 

vai do vermelho 

para o azul. No 

canto inferior 

direito encontra-se 

o texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

laranjas e 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

Mantem-se  Nacional Diferido 

em estúdio 

com Rui 

Rio e 

Assunção 

Cristas; 

24m 21s Não Aplicável - Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Separador de notícias, de 

cor branco, contendo o 

logótipo, com cores vivas,  

sobre as legislatovas de 

2019. Posteriormente, 

emerge, acompanhado com 

música, os estudos/ 

sondagens dos distintos 

partidos políticos, tendo  de 

durabilidade de 8s; 

- Grafismo com Língua 

Gestual portuguesa. 

Posiciona-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã; 

-Grafismos. Do lado 

esquerdo, emerge no canto 

inferior do ecrã, um 

retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preta, em 

caixa alta. Dentro do 

mesmo, está patente um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, de cor 

azul, com o cronómetro; Já 

do lado direito, emerge no 

canto inferior do ecrã, um 

outro retângulo, de cor 

branco, com formas 

retílineas, com texto de cor 

- Duração da 

apresentação do 

pivot (José 

Rodrigo 

Carvalho): 6s; 

- O pivot,  José 

Rodrigo 

Carvalho, usa a 

segunda pessoa 

do plural, como 

a incluir o 

telespetador. 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “Vamos então 

ao debate (...)” – 

21:02s; 

 

Clara de Sousa: 

- Duração da 

apresentação da 

pivot: 6s; 

Usa a primeira 

pessoa do 

singular e 

pronome 

pessoal, 

enquanto está a 

comunicar. 

Segue-se os 

diversos 

exemplos: 
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- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão e sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Pivot cumprimenta 

formalmente, com 

tom e postura séria e 

formal,  no início do 

debate político, 

dizendo: “Muito 

Boa Noite a 

ambos”. 

Posteriormente, 

cumprimenta 

formalmente, com 

tom e postura séria e 

formal,  no início do 

debate político, 

dizendo: “Muito 

Boa Noite” a 

Assunção Cristas e 

Rui Rio; 

- Pivot encontra-se 

posicionada no 

centro da mesa, 

enquanto, que 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a tablet; 

 

Caraterização de 

Clara de Sousa: 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor branco; 

- Sala de redação e 

tela, de grande 

dimensão por 

detrás da pivot; 

- A tela, de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

de cor branco, 

com logótipo das 

legislativas 2019, 

com cores 

quentes, que vai 

do vermelho ao 

laranja; 

- Planos 

dinâmicos, 

alternando entre o 

Preto, em caixa alta. Nesse 

mesmo retângulo, está 

patente um outro retângulo, 

de pequena dimensão, de 

cor laranja, com um 

cronómetro; 

- Grafismo de janelas. 

Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com 

formas retílineas, sendo 

que, Rui Rio posiciona-se 

no retângulo do canto 

direito e o Assunção 

Cristas encontra-se 

posicionado no retângulo 

do canto esquerdo do ecrã, 

com ligação em direto. O 

fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente 

movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas. 

 

 

 

  

 

 

1. “Deixe-me 

perguntar-lhe 

(...)” – 21:05s; 

2. “ Deixe-me 

avançar, se não, 

(...)” – 21:09s; 

3. “Eu também 

proponho um 

exercício (...)” – 

21:12s; 

4. “Deixe-me 

também, prôpor 

este exercício a 

Rui Rio (...)” – 

21:14s; 

5. “ O que lhe 

pergunto(...)” – 

21:14s; 

6. “o que estava 

a perguntar (...)” 

– 21:14s; 

7. “ eu 

aproveito, que 

estamos a falar 

disto (...)” – 

21:16s; 

8. “eu não me 

lembro nos 

últimos anos 

(...)” – 21:16s; 

9. “o que lhe 

pergunto é se 

nesta tradição 

(...)” – 21:19s; 
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Assunção Cristas 

encontra-se 

posicionada no 

canto esquerdo, Rui 

Rio encontra-se 

posicionado no 

canto direito do 

ecrã; 

- Posteriormente, 

Pivot coloca óculos, 

de cor preta;  

- Gesticula, de 

forma contínua, 

enquanto fala; 

- Pivot tem uma 

caneta na mão 

direita, gesticulando 

com as duas mãos, 

enquanto fala. 

 

 

plano geral 

(estúdio) e plano 

próximo (pivot; 

pivot – 

entrevistados ou 

entrevistado); 

- A mesa, de cor 

branco, encontra-

se posicionada no 

centro do estúdio; 

- Chão é cinzento; 

- Atrás de cada 

entrevistado, ou 

seja, de Assunção 

Cristas e Rui Rio 

encontram-se 

posicionadas duas 

telas, de grabnde 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com cores 

quentes, que vai 

desde o laranja até 

ao amarelo; 

- O mobiliário 

carateriza-se com 

formas retílineas; 

- Em cima da 

mesa, encontram-

se vários objetos, 

entre os quais, 3 

copos de água, 

tablet, alguns 

documentos; 

- Assunção Cristas 

e Rui Rui 

10. “ Deixe-me 

só (...)” – 

21:24s; 

11. “apenas 

estou a 

confrontar Rui 

Rio (...)” – 

21:25s; 

12. “ a minha 

questão é (...)” – 

21:25s; 

13. “ o que eu 

parto do 

príncipio (...)” – 

21:25s; 

14. “deixe-me 

apenas passar a 

Rui Rio (...)” – 

21:28s; 

15. “ deixe-me 

perguntar (...)” – 

21:29s; 

16. “o que lhe 

pergunto é (...)” 

– 21:33s; 

17. “e, eu, por 

regra, neste 

espaço (...)” – 

21:36s; 

18. “ o que ainda 

eu não percebi 

(...)” – 21:36s; 

19. “Assunção 

Cristas, peço 

desculpa, que eu 

não gosto de 
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encontram-se 

sentados frente a 

frente, em 

cadeiras, de cor 

branco; 

- Sala de redação 

por detrás dos três 

profissionais, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados, em 

funcionamento, 

atrás; 

- A parte superior 

da mesa é de vidro 

transparente, 

assumindo um 

formato oval 

(mesa); 

- Lâmpadas 

acessas; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a sala de 

redação; 

- O estúdio é 

constituído por 

dois andares. 

 

  

interromper  

(...)” – 21:36s; 

20. “fica 

registado, não 

quis responder à 

minha última 

questão (...)” – 

21:37s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temátic

as 

(Hard 

ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do Jornal 

da Noite 

com 

Clara de 

Sousa 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro 

do plano; 

- Fato preto; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimentos 

corporais com o corpo 

enquanto fala (braços); 

- Pivot gesticula com as 

mãos, enquanto fala; 

- Blusa azul escura. 

Com óculos pretos; 

- Pivot faz o desfecho 

do Jornal da Noite com 

cumprimento formal, 

com postura e tom 

formal e sério, dizendo, 

“Boa Noite”. 

 

 

- Plano próximo; 

- Movimento e ritmo de 

abertura é lento; 

- A cadeira é de cor branco; 

- Pivot encontra-se de costas 

voltadas para tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do vermelho 

para o azul. No canto inferior 

direito encontra-se o texto: 

Jornal da Noite; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os laranjas e 

amarelos; 

- A mesa encontram-se 

posicionada no centro do 

estúdio, de cor branco e uma 

terça parte de preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado alguns objetos, 

entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a 

tablet; 

- A câmara (plano próximo) 

vai para um plano mais geral 

(estúdio); 

- Acompanhado com música.  

Mantem-se  Não Aplicável  Não 

Aplicável 

27s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua 

Gestual portuguesa, 

posicionado no canto 

inferior esquerdo do ecrã; 

Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Já patente o grafismo do 

Jornal da Noite,  emerge 

um outro retângulo, com 

formas retílineas, de cor 

cinza, com letra de cor 

branco. A função do 

profissional encontra-se 

na parte superior, em 

caixa pequena, enquanto 

que o nome do 

profissional, encontra-se, 

posicionado, por baixo, 

em caixa baixa. Os 

elementos estão 

centralizados. O oráculo 

encontra-se posicionado 

no terço inferior do ecrã;  

- Grafismo com as marcas 

que patrocinam o 

telejornal; 

 

 

  

 

 

Não Aplicável 
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APÊNDICE 12. JORNAL DA NOITE DA SIC – DIA 6 DE SETEMBRO DE 2019 
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ABERTURA DA PRIMEIRA PARTE DO JORNAL DA NOITE 

Com José Rodriguês de Carvalho 
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46 Encontra-se patente durante todas as emissões jornalisticas televisivas do Jornal da Noite da SIC. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o 

acontecimento. 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Calor extremo 

e risco de 

incêndio  

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Fato preto; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Cumprimento 

formal na 

abertura do 

Jornal da Noite 

pelo pivot, com 

um tom e uma 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio) vai para 

um plano 

próximo do 

pivot; 

- Movimento e 

ritmo de 

abertura da 

câmara é lento; 

- Mobiliário com 

formas 

retílineas; 

- Diversas telas, 

de grandes 

dimensões, com 

formas 

retílineas; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

Posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete 

de cores 

quentes, que 

vai do 

amarelo, 

vermelho e 

azul. As 

letras, “SIC” 

estão em 

caixa alta, 

com texto de 

cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se 

o relógio.  

Nacional Diferido de 

Albergaria 

a velha. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

2m 38s Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda à promoção; 

- Grafismo do Jornal da Noite46; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, 

a dizer Direto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao meio. Em 

que o primeiro, de cor semi transparente, 

com texto de cor preto, em caixa alta, 

refere-se ao local do direto. E o outro 

- Nota: 

Durante  25 

segundos, 

antes de iniciar 

o Jornal da 

Noite, da Sic, 

emerge uma 

voz off, 

acompanhado 

com música, a  

apresentar os 

temas de maior 

destaque do 

telejornal, 

através de 

imagens e 

vídeos 

dinâmicos. O 

separador de 

notícias 

emerge de 

baixo para 

cima, de cor 

vermelho, 

aparecendo, 

em fração de 

segundos, os 

grafismos em 

que estão 

patentes os 

temas de 
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postura séria e 

formal, 

dizendo, “Boa 

Noite”; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos e 

enquanto fala; 

- Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto fala. 

 

  

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos 

amarelos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta  e a 

tablet; 

- O chão é 

cinzento; 

  

retângulo, de cor vermelho, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Direto. A 

animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Segundo: Oráculo; 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e o local do acontecimento  encontra-se 

posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em direto. 

O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Quarto: Oráculo. 

destaque, 

surgem de 

baixo para 

cima, num 

retângulo, com 

linhas 

retílineas, de 

cor vermelho, 

com texto de 

cor branco, em 

caixa alta, letra 

não serifada.   

- Por fim, 

publicidade 

com duração 

de 26 

segundos. 

- Duração da 

abertura: 10 

segundos, 

acompanhada 

com música; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Quinto: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em 

Albergaria-

a-Velha 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para o 

azul. No canto 

inferior direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

Mantem-se Nacional Diferido de 

Albergaria 

a Velha. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

2m 28s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com ligação 

em direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos vídeos 

de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior direito 

do ecrã. Emerge de baixo para cima. O oráculo 

está alinhado à direita. Emerge um retângulo, com 

linhas retílineas, porém, dividido ao meio. Em que 

o primeiro, de cor semi transparente, com texto de 

cor preto, em caixa alta, refere-se ao local do 

direto. E o outro retângulo, de cor vermelho, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Direto. A 

animação de saída é o inverso do da entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

Não Aplicável 
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lado 

esquerdo. 

 

  

respetivamente, 

os vermelhos 

amarelos e 

azuis; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta, a 

tablet. 

  

branco, com o nome do profissional, com texto de 

cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, o jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o local do acontecimento  encontra-

se posicionado no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Quarto: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Incêndio em 

Albergaria-a-

Velha 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os amarelos e 

azuis; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (3 

habitantes; 

Presidente 

CM. 

Albergaria). 

3m 10s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 18s; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 3 

entrevistados – 

habitantes da 

aldeia nos 

oráculos no 

ecrã. Apenas 

identificou o 

nome do 

último;  
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lado 

esquerdo; 

- Pivot 

gesticula 

com as mãos 

e enquanto 

fala; 

- 

Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto 

fala; 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em 

Albergaria-

a-Velha e 

Águeda 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os amarelos e 

azuis; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

Presidente 

CM. 

Águeda). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 6s; 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto 

fala; 

- Pivot no 

ínicio da 

peça 

noticiosa 

estava com 

a cabeça 

apoiado no 

cotovelo 

direito. 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em Baião 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

o preto; 

- A mesa 

encontram-se 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (2 

habitantes; 

CMDT. 

Bombeiro  

de Santa 

Marinha 

do Zêzere; 

Presidente 

CM. 

Baião). 

2m 27s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 6s; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 2 

entrevistados – 

habitantes da 

aldeia nos 

oráculos no 

ecrã. Apenas 

identificou o 

nome dos 

últimos 

entrevistados. 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto 

fala. 

 

  

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Calor 

extremo e 

risco de 

incêndios 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido.  

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da 

República); 

1m 16s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com texto 

de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com texto de 

cor preto. 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 5s. 
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  - A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 
 
 
 
 
 

Prevenção de 

incêndios. 

Patrulhas 

aéreas de 

fiscalização da 

GNR 

 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

o preto e 

cinzento; 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 
1m 32s Aplicável  - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  
2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 
3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15s; 
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lado 

esquerdo. 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Acidentes no 

combate a 

fogos  

 

(Acidentes) 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

Fato  azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

-  Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

o preto e 

cinzento; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Diretor do 

Aeródromo 

de Viseu). 

2m 09s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s. 
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(braços), 

enquanto fala; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala.  

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morreu Robert 

...  

 

(Mortes) 

 

Hard 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

10s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho. No 

meio do separdor de notícias, 

tem um retângulo, com 

formas retílineas, de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, em que o início das 

palavras “Jornal” e “Noite”, 

iniciam-se com letra 

maíuscula, e o resto do corpo 

do texto em caixa baixa, com 

letra não serifada, Os 

elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 10s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo.  

  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

vermelho e 

azul; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do CDS). 

1m 30s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

  Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 21s; 
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- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  

 

 

 

 

 



904 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça 

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

Jerónimo 

Pede Voto 

Contra 

Maioria 

Absoluta 

Do PS 

legislativas 

2019  

 

(Política) 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

  

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

vermelho e azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

Mantem-se Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

- Geral do 

PCP). 

4m 39s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas.  Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o pivot 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 14 s. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 12s. 
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preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a tablet.  

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. 

O oráculo está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de cor 

semi transparente, com texto de cor preto, 

em caixa alta, refere-se ao local do direto. E 

o outro retângulo, de cor vermelho, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Direto. A 

animação de saída é o inverso do da entrada; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 
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Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 



907 
 

  

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o pivot 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Programa 

eleitoral do 

aliança 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, sobre a 

Aliança; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

o azul; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do 

Aliança). 

2m 35s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s; 

 



909 
 

  

lado 

esquerdo. 

 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

  

O outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política)  

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

imagem 

estática, sobre a 

feira do livro no 

Porto; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

o azul; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio  

(Presidente 

da 

República).  

2m 18s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto de 

cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s. 
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lado 

esquerdo. 

  

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de 

médicos 

no interior 

do país 

 

Hard 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho. No meio do separdor de notícias, tem 

um retângulo, com formas retílineas, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em que o início das palavras 

“Jornal” e “Noite”, iniciam-se com letra maíuscula, e o 

resto do corpo do texto em caixa baixa, com letra não 

serifada, Os elementos encontram-se centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Adiamento 

do Brexit 

 

(Política)  

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, duas 

imagens, 

animação 

dinamica 

(bandeira da 

União Europeia 

e Reino 

Unido); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Líder do 

Partido 

Galês; Vice-

Líder do 

Partido 

Liberal 

Democrata; 

Líder 

Parlamentar 

Partido 

Nacional 

Escocês). 

- Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio  

(Primeiro 

Ministro 

Britânico). 

  

1m 48s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 19s. 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto 

fala. 

 

  

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

- Grafismo.Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a sua função, em 

caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo; Grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 
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caixa alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Morreu 

Robert 

Mugabe  

 

 

(Morte) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a sala 

de redação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

espalhados, em 

funcionamento, 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a sala 

de redação; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (4 

habitantes; 

Presidente 

Zimbabué). 

Com 1 

entrevista 

mão diferida 

em estúdio 

(Antigo 

Ministro 

Britânico).   

2m 36s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 
- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 4 

primeiros 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã. 

Apenas, 

identificou o 

nome de dois 

entrevistados. 
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- 

Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto 

fala. 

 

  

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

o azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. Grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

grafismo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor preto. O nome do entrevistado, 

em caixa baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Papa 

Francisco 

em 

Moçambique 

 

(Religão) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços), 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com 1 imagem 

estática (bandeira 

de Moçambique); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, o 

vermelho, 

amarelo e azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em  

estúdio 

(Papa 

Francisco). 

3m 01s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O grafismo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s. 
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enquanto 

fala. 

 

  

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a tablet. 

  

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Direito de 

habitação 

duradoura. 

Medida foi 

aprovada 

em 

conselho 

de 

ministros  

e permite a 

alguém ter 

uma casa 

até ao final 

da vida 

sem a 

comprar  

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com 1 imagem 

estática (casas); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, o 

azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Associação 

de Inquilinos 

Lisbonenses). 

Com 1 

entrevista não 

diferida em  

estúdio 

(Associação 

Lisbonense de 

Proprietários). 

2m 25s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, 

que posteriormente, o terço superior fica 

com a cor vermelha e o resto do separador 

de cor branco; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 20s; 

- SIC, através 

de tabela 

dinâmica, 

mostra estudo 

sobre as 

condições – 

Direito real de 

Habitação 

Duradoura 

(Renda 

Mensal, 

Caução). 
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(braços), 

enquanto fala. 

 

  

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Terceiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Quinto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sexto: Oráculo. 
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Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Falta de 

médicos 

no 

Alentejo 

 

(Médicos) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

uma imagem 

estática 

(hospital); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

o azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

Unidade de 

Saúde 

Local do 

Norte 

Alentejo; 

Médica; 

Diretora 

Serviço 

Cirurgia 

Hospital 

Portalegre).  

2m 33s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

 Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s. 
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(braços), 

enquanto fala; 

- Gesticula 

com as mãos, 

enquanto fala. 

 

  

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

  

O outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

 Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram.  

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, emerge, 

um novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Sexto: Oráculo. 

 Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 
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superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o jogador 

melhor do 

mundo?  

 

(Futebol) 

 

Soft  

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

19s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo. No canto inferior 

direito, numa leitura de cima 

para baixo, encontra-se as 

palavras, “Jornal da Noite”, 

com letra não serifada, com 

texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e 

Noite”, iniciam-se com letra 

maíscula e o resto do corpo do 

texto em caixa baixa; 

- Por baixo, emerge a palavra 

HOJE, em caixa alta, com 

texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo 

escuro, o endereço da SIC, 

sicnotícias.pt”, em caixa 

baixa, com texto de cor 

branco; 

- Ambos os 3 elementos 

visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para 

cima. 

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 19s. 

-Publicidade / 

Intervalo: 13m 

40s. 
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Segunda Parte do Jornal da Noite 

Com José Rodrigues De Carvalho 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Programa 

eleitoral 

do PSD  

 

 

(Política) 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato  azul 

escuro ; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços), 

enquanto fala; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com 1 imagem 

estática (PSD); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes , 

respetivamente, o 

laranja; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

em estúdio 

não diferido 

(Presidente 

do PSD). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- Grafismo de Ajuda à Produção; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo; 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 18s. 

 

 



929 
 

  

- Gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala; 

- Pivot 

cumprimenta 

formalmente, 

na reabertura da 

segunda parte 

do Jornal da 

Noite, com tom 

e postura séria, 

dizendo: 

“Muito bem 

vindos à 

segunda parte 

do Jornal da 

Noite”. 

 

  

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

  

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Apuramento 

Euro 2020- 

Sérvia vs 

Portugal 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

em pé; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã / tela, de 

grande dimensão; 

- Fato  azul escuro 

com sapatos pretos 

; 

- Postura formal e 

séria; 

- Pivot 

movimenta-se 

ligeiramente, da 

esquerda para a 

direita; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

uma imagem 

estática (estádio 

de futebol); 

- Chão é 

cinzento; 

- Mobiliário 

com formato 

retílineo; 

- Tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retíleneas, com 

1 imagem 

estática; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Jogador da 

Seleção 

Nacional e 

Selecionador 

Nacional). 

2m 18s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cimaTerceiro: Oráculo; 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8s. 
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- Movimento 

corporal (braços, 

pernas), enquanto 

fala; 

- Gesticula com as 

mãos, enquanto 

fala. 

 

  

- O estúdio tem 

um cor sóbria 

(cinzento – 

branco); 

- Sala de 

redação no 

fundo do 

estúdio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e o 

verde. 

  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Sexto: Oráculo. 
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Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto. 
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Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 
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Notícia 

de 

Agência  
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outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Um 

Contra 

Um  

 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se em 

pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã / tela, de 

grande 

dimensão; 

- Fato  azul 

escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura 

formal e séria; 

Pivot 

movimenta-se 

ligeiramente, 

da esquerda 

para a direita; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e 

grande 

dimensão; 

- Plano geral; 

- Acompanhado 

com música - 

peça; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

uma imagem 

estática 

(futebol); 

- Chão é 

cinzento; 

- Mobiliário 

com formato 

retílineo; 

- Tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retíleneas, com 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 6 

entrevistas 

em estúdio  

(Vencedor 

da Bola de 

Ouro 2018; 

Ex treinador 

do Real 

Madrid; 

Vencedor da 

Liga Europa 

de 2014; 

Presidente 

do Real 

Madrid; 

Futeblista 

Africano do 

ano; 

Internacional 

Inglês). 

12m 21s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Grafismo, emerge, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, com padrão azul, com texto 

de cor branco, em caixa alta, com caricaturas 

dos melhores jogadores; 

- Grafismo do entrevistado. (diferente) – tipo 

pregaminho,de fundo branco. Posicionado na 

parte inferior do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo do entrevistado. (diferente) – tipo 

pregaminho,de fundo branco. Posicionado na 

parte inferior do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo do entrevistado (diferente) – tipo 

pregaminho,de fundo branco. Posicionado na 

parte inferior do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo do entrevistado. (diferente) – tipo 

pregaminho,de fundo branco. Posicionado na 

parte inferior do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 6s; 

- Oráculo do 

entrevistado 

possui um 

formato 

diferente do 

habitual. 

- SIC, através 

de um 

retângulo, de 

cor preta, com 

formas 

redondas, à 

sua esquerda a 

fotografia do 

jogador, Ivan 

Rakitic, 

apresenta os 

principais 

prémios que 

adquiriu nas 

primeiras 

quatro 

temporadas, 

de 2014 a 

2018 – FC 

Barcelona. 
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- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços, 

pernas), 

enquanto fala; 

- Gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala. 

 

  

uma imagem 

estática; 

- O estúdio tem 

um cor sóbria 

(cinzento – 

branco); 

- Sala de 

redação no 

fundo do 

estúdio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul. 

  

- Grafismo do entrevistado. (diferente) – tipo 

pregaminho,de fundo branco. Posicionado na 

parte inferior do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Grafismo do entrevistado. (diferente) – tipo 

pregaminho,de fundo branco. Posicionado na 

parte inferior do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã. 

 

- SIC, através 

de um 

retângulo, de 

cor preta, com 

formas 

redondas, à 

sua esquerda a 

fotografia do 

jogador, Luka 

Modric, 

apresenta os 

principais 

prémios que 

adquiriu nas 

primeiras seis 

temporadas, 

de 2012 a 

2018 – Real 

Madrid. 

- SIC, através 

de um 

retângulo, de 

cor preta, com 

formas 

redondas, 

relativamento 

ao 

campeonato 

do mundo de 

2018, faz a 

comparação 

entre Modric e 

Rakitic, 

seguindio se 

com as 
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respetivas 

caricaturas- 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Ferrari F8 

Tributo  

 

(Carros) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se em 

pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã / tela, 

de grande 

dimensão; 

- Fato  azul 

escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura 

formal e séria; 

- Pivot 

movimenta-se 

ligeiramente, 

da esquerda 

para a direita; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e 

grande 

dimensão; 

- Plano geral; 

- 

Acompanhado 

com música 

(peça); 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

2 imagens 

estáticas – 

carros da marca 

- Ferrari; 

- Chão é 

cinzento; 

- Mobiliário 

com formato 

retílineo; 

- Tela, de 

pequena 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

fora do 

estúdio  

(Piloto 

de Testes 

Ferrari). 

3m 28s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Grafismo; 

Posicionado no canto superior direito do ecrã. 

Emerge de baixo para cima. O grafismo está 

alinhado à direita. Emerge um retângulo, com 

linhas retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa baixa, a 

sua função, em caixa alta; 

- Legendagem.  Letra não serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, é oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s. 
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-Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do pivot 

do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços, 

pernas), 

enquanto fala; 

- Gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala. 

 

  

dimensão, com 

formas 

retíleneas, com 

1 imagem 

estática; 

- O estúdio tem 

um cor sóbria 

(cinzento – 

branco); 

- Sala de 

redação no 

fundo do 

estúdio; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

o vermelho, 

laranja e o azul. 

  

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

aparecendo de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. Ambos, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

22 e 23ª 

peça 

jornalísticas  

 

Notícia de  

Última Hora  

 

e 

 

entrevista 

em em 

direto em 

estúdio 

 

 

 

 

 

Morreu 

Chester 

Williams  

 

(Morte)  

 

Hard 

 

 

Entrevista 

em direto: 

Basquetebol 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Plano próximo; 

- Movimento e ritmo 

da câmara é lento; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do 

vermelho para o azul. 

No canto inferior 

direito encontra-se o 

texto: Jornal da Noite; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos amarelos e 

azuis; 

- A mesa encontram-

se posicionada no 

centro do estúdio, de 

cor branco e uma 

terça parte de preto. 

Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

Mantem-se Internacional e  

Nacional 

Diferido. Com 1 

entrevista 

diferida em 

estúdio 

(Comentador da 

SIC). 

 

Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora do 

estúdio 

(Coordenador 

Biblioteca 

Municipal de 

Lâmego). 

13m 22s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Separador de Notícias, com 

letra serifada, em caixa alta, 

de cor branco e preto; 

- Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta; 

- Primeiro: oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois,  emerge um novo 

retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do 

retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor verde, dando 

a impressão de contínuidade 

do primeiro grafismo; 

- Duração da 

apresentação 

do pivo: 3s; 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular, mais 

o pronome 

pessoal. 

Segue-se os 

exemplos:  

1. “Oliver, 

hoje, eu, tu 

não dizestes 

(...)”(21:21); 

2. “Começo 

com esta nota 

(...) ” 21:15; 

3. “eu 

olhando para 

ele (livro) 

(...)” 21:21; 

- Segue-se 

diversos 

exemplos do 

pivot, com 

tom e postura 

descontraída, a 

rir-se, de 

forma 

contínua: 
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- O pivot  

encontra-se 

posicionado 

no centro da 

mesa, 

enquanto 

que o 

comentador 

encontra-se 

sentado, 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Pivot, 

levanta-se 

cadeira, pega 

na bola que 

se 

posicionava 

ao seu lado, 

bate com 

ela, duas 

vezes no 

chão. 

Posteriorme

nte, desloca-

se da 

esquerda 

para a 

direita, 

sempre a 

bater com a 

bola no chão 

e dirigi-se 

para o mini-

rato do computador, 

de cor preta e a tablet; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

cores frias (azul); 

- Sala de redação por 

detrás do pivot, em 

pleno funcionamento, 

com alguns ecrãs , em 

funcionamento, 

espalhados, atrás; 

- Mesa, de cor branco, 

posicionada no centro 

do estúdio em que a 

parte superior desta é 

constituída por vidro 

transparente; 

- Separação de vidro 

entre a sala de redação 

e o estúdio; 

- Lâmpadas acessas; 

- O estúdio é 

constituído por outro 

piso (2º); 

- Mobiliário 

carateriza-se pelas 

suas formas 

retíleneas; 

- A mesa assume um 

formato oval; 

- Estúdio com cor 

sóbria: cinzento; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois, emerge três 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, é oráculo é 

constituído por dois 

retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor preta e 

o outro de cor verde. Ambos, 

com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor 

preto.  Oráculo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, 

aparecendo de baixo para 

cima. No final do retângulo, 

encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, 

de cor verde, dando a 

impressão de contínuidade do 

primeiro grafismo; 

1. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que 

foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

1. 01:07:02 – 

01:07:04; 

2. 01:07:19 – 

01:07:25; 

3. 01:08:30 – 

01-09-11; 

4. 01:15:10 – 

01:15:14; 

5. 01:16:30 – 

01:16:36; 

6. 01:17:54 – 

01:17:58; 
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campo que 

se encontra 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

estúdio; 

- Pivot, 

encontra-se 

em pé, mini-

campo; 

- No mini 

campo de 

futebol, 

encontram-

se, lado a 

lado, o 

comentador 

da Sic e o 

pivot, em 

que o pivot 

encontra-se 

com uma 

bola na sua 

mão direita; 

- Fato azul 

escuro com  

sapatos 

pretos; 

- 

Posteriorme

nte, o pivot 

lança a bola 

em direção 

ao cesto, 

porém, 

tentativa 

- Planos dinâmicos, 

alternando entre o 

plano próximo (pivot; 

pivot – entrevistado; 

entrevistado) ou plano 

geral (estúdio); 

- Capatação de 

distintos travellings e 

ângulos através da 

câmara; 

- Mini- campo de 

futebol (cesto, bola, 

relva); 

- Duas bolas de 

basketbool; 

- Tela, de pequena 

dimensão, com 

formas retílineas, em 

primeiro lugar mostra 

uma imagem estática. 

Posteriormente, 

apresenta um vídeo 

sobre o autor 

supracitado; 

Posteriormente, 

apresenta novas 

imagens estáticas; 

- Livro Astérix;  

2. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que 

foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que 

foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Terceiro: Oráculo; 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois, emerge, um novo 

retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 

o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

No final do retângulo, 

encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, 

de cor verde, dando a 
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falhada. O 

pivot, diz, 

“Ah!” – 

Interjeição!; 

- A seguir, o 

comentador 

da SIC lança 

a bola para o 

cesto, 

porém, 

tentativa 

falhada; 

- O pivot, 

posteriormen

te, lança pela 

segunda vez 

a bola para o 

cesto e 

ganhou; 

- 

Posteriorme

nte, ao jogo, 

o pivot 

aperta o 

casaco do 

fato e cruza 

os braços, 

enquanto 

fala; 

- Movimento 

corporal 

constante 

(pernas 

/braços/ 

mãos). 

Primeiro o 

impressão de contínuidade do 

primeiro grafismo; 

- Quarto: oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois,  emerge um novo 

retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do 

retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor verde, dando 

a impressão de contínuidade 

do primeiro grafismo; 

- Quinto: oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois, emerge mais dois 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor 

verde, com texto de cor 
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pivot cruza 

os braços; a 

segunda 

coloca o 

braço 

esquerdo no 

bolso e a 

mão direita a 

gesticular; 

tereira, 

coloca os as 

mãos nos 

bolsos; 

quarta, 

começa a 

olhar para o 

relógio e a 

tocar nele;   

- Pivot tem 

nas suas 

mãos o  livro 

de  Astérix; 

- Pivot e o 

comentador 

dão um 

cumpriment

o de mãos, 

no desfecho 

da peça 

noticiosa, em 

que o pivot 

assume uma 

postura e 

tom 

descontraído

, dizendo, 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. No final do 

retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor verde, dando 

a impressão de contínuidade 

do primeiro grafismo; 

1. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que 

foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Quinto: oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois,  emerge um novo 

retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor preto, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de 

baixo para cima. No final do 

retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor verde, dando 
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“Oliver até 

para a 

próxima”. 

 

  

a impressão de contínuidade 

do primeiro grafismo; 

- Sexto: Oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois, emerge mais dois 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor 

verde, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. No final do 

retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor verde, dando 

a impressão de contínuidade 

do primeiro grafismo; 

- Sétimo: Oráculo; 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois, emerge, um novo 

retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 
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o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. 

No final do retângulo, 

encontra-se um outro 

retângulo, de forma retílinea, 

de cor verde, dando a 

impressão de contínuidade do 

primeiro grafismo; 

- Oitavo: Oráculo. 

Grafismo, posicionado no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Retângulo, com formas 

retílineas, de cor verde, com 

texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta. 

Depois, emerge mais dois 

retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor 

verde, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto 

de cor preto. No final do 

retângulo, encontra-se um 

outro retângulo, de forma 

retílinea, de cor verde, dando 
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a impressão de contínuidade 

do primeiro grafismo. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

24ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

Benfica 

em Cabo 

Verde  

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot encontra-

se em pé; 

- Pivot encontra-

se posicionado à 

esquerda do ecrã; 

- Nas mãos tem o 

livro do Astérix; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- 

Movimento 

e ritmo da 

câmara é 

lento; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas 

para tela, 

com cores 

quentes, 

que vai do 

amarelo ao 

laranja;  

- Estúdio 

com cor 

sóbria: 

cinzento. 

  

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Luisão – 

Dirigente 

Benfica; 

Casa do 

Benfica da 

Praia); 

 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

do 

Benfica; 

Primeiro 

Ministro 

Cabo 

Verde). 

3m 04s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Duração da 

apresentação 

do pivo: 5s.  
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- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 
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Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto; 

- Oitavo: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Nono: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 

 



949 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

25 e 26ª 

peça 

jornalísticas  

 

 

Direto 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Rock in Rio 

em Lisboa 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã / tela, de 

grande 

dimensão; 

- Fato  azul 

escuro com 

sapatos pretos; 

- Postura 

formal e séria; 

- Pivot 

movimenta-se 

ligeiramente, 

da esquerda 

para a direita; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e 

grande 

dimensão; 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para a tela, de 

pequena e grande 

dimensão, com 

formas retílineas;  

- A tela, de pequena 

dimensão, possui 

uma imagem 

estática; 

- O estúdio tem uma 

cor sóbria: 

cinzento; 

- Chão é cinzento; 

- Mobiliário com 

formato retílineo; 

- Sala de redação no 

fundo do estúdio; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, o 

vermelho e a o azul; 

Mantem-se Nacional Reportagem: 

Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Maestro); 

Direto: 3m 

24s; 

Reportagem  

2m 10s 

Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O oráculo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de cor 

vermelho, com texto de cor preto, em 

caixa alta; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 19s. 
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços, 

pernas), 

enquanto fala; 

- Gesticula 

com as mãos, 

enquanto fala; 

 

  

- A tela, de grande 

dimensão, possui 

duas imagens 

estáticas sobre 

Rock in Rio; 

Posteriormente, 

abre-se uma janela, 

na tela, de grande 

dimensão, abrindo-

se da esquerda para 

a direita, 

aparecendo a 

imagem do 

jornalista que está 

no local do 

acontecimento – 

Direto. 

  

baixo para cima. O oráculo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de 

cor semi transparente, com texto de cor 

preto, em caixa alta, refere-se ao local 

do direto. E o outro retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em 

caixa alta, Direto. A animação de saída 

é o inverso do da entrada; 

- Terceiro: Oráculo. 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Patente o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 
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retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo; 

Grafismo do Jornal da Noite, emerge 

três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

27ª peça 

jornalística  

 

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

Ator  José 

Mata 

explorou a 

Colômbia  

 

 

Histórias 

de Interesse 

Humano 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã / tela, de 

grande 

dimensão; 

- Fato  azul 

escuro com 

sapatos 

pretos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Pivot 

movimenta-

se 

ligeiramente, 

da esquerda 

para a 

direita; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

- Plano geral; 

- Movimento e ritmo 

da câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a 

tela, de pequena e 

grande dimensão, 

com formas 

retílineas;  

- A tela, de pequena 

dimensão, possui 

uma imagem estática; 

- A tela, de grande 

dimensão, possui 

uma imagem estática; 

- O estúdio tem uma 

cor sóbria: cinzento; 

- Chão é cinzento; 

- Mobiliário com 

formato retílineo; 

- Sala de redação no 

fundo do estúdio; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, o 

vermelho e o azul. 

  

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

3m 15s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 7s. 
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de costas 

voltadas para 

a tela, de 

pequena e 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Movimento 

corporal 

(braços, 

pernas), 

enquanto 

fala; 

- Gesticula 

com as mãos, 

enquanto 

fala. 

 

  

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

28ª peça 

jornalística  

 

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

Meteorologia  

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do ecrã; 

- Fato  azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

  

- Plano próximo; 

- Acompanhado 

com música; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela,  de grande 

dimensão, que 

tem uma imagem 

estática 

(meteorologia); 

- O estúdio tem 

uma cor sóbria: 

cinzento; 

- Chão é cinzento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

do cinzento ao 

branco. 

  

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 
34s Não 

Aplicável 
- Grafismo do Jornal da Noite. 

 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 2 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apresenta a 

informação nos 

restantes 32s; 

- Pivot usa a 

primeira pessoa 

do plural, como 

a incluir o 

telespetador. 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “Vamos ver 

o tempo para a 

amanhã (...)” – 

21:39; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalistica 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 
 
 
 
 
 
 
 

Desfecho do 

Jornal da 

Noite 

- Pivot encontra-se sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro do 

ecrã; 

- Fato  azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Gesticula com as mãos 

enquanto fala; 

- Movimento corporal 

(braços / mãos) enquanto 

fala; 

- Após o desfecho do 

Telejornal, o pivot coloca a 

caneta no bolso do fato e 

começa a arrumar as coisas 

em cima da mesa; 

- Pivot despede-se, com um 

sorriso, semi-aberto, 

dizendo: “é tudo, por o país 

e o mundo, Boa Noite e bom 

Fim de Semana”. 

 

  

- Plano próximo; 

- Acompanhado com 

música; 

- Movimento e ritmo da 

câmara é lento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com formas 

retílineas, com imagem 

estática; 

- A cadeira é de cor 

cinzenta; 

- O estúdio tem uma cor 

sóbria: cinzento; 

- Chão é cinzento; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

vermelho e o azul; 

- A câmara (plano 

próximo) vai para um 

plano mais geral 

(estúdio). 

  

Mantem-se Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 
24s Não 

Aplicável 
- Grafismo do Jornal 

da Noite; 

- Já patente o 

grafismo do Jornal 

da Noite,  emerge 

um outro retângulo, 

com formas 

retílineas, de cor 

cinza, com letra de 

cor branco. A função 

do profissional 

encontra-se na parte 

superior, em caixa 

pequena, enquanto 

que o nome do 

profissional, 

encontra-se, 

posicionado, por 

baixo, em caixa 

baixa. Os elementos 

estão centralizados. 

O oráculo encontra-

se posicionado no 

terço inferior do 

ecrã; 

Grafismo co- m as 

marcas que 

patrocinam o 

telejornal; 

 

- Duração do 

desfecho, 

acompanhado 

com música: 

24s; 
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APÊNDICE 13. JORNAL DA NOITE DA SIC – DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 
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47  Encontra-se patente durante todas as emissões jornalisticas televisivas do Jornal da Noite da SIC. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o 

acontecimento. 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em Sobral 

de Monte 

Agraço 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Cumprimento 

formal na 

abertura do 

Jornal da Noite 

- Abertura e 

apresentação da 

pivot acompanhada 

com música; 

- A câmara (plano 

geral do estúdio) vai 

para um plano 

próximo da pivot; 

- Movimento e ritmo 

de abertura da 

câmara é lento; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Diversas telas, de 

grandes dimensões, 

com formas 

retílineas; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com cores 

quentes, que vai do 

vermelho para o azul. 

No canto inferior 

direito encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite; 

Posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete 

de cores 

quentes, que 

vai do 

amarelo, 

vermelho e 

azul. As letras, 

“SIC” estão 

em caixa alta, 

com texto de 

cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se o 

relógio.  

Nacional Não 

diferido. 

Com  4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitantes); 

1m 25s Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda à promoção. 

Posicionado no canto superior esquedo 

do ecra; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

. Grafismo do Jornal da Noite47; 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo. Emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto.  

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito  

no ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

- Publicidade 

com duração 

de 10 

segundos. 

Duração da 

abertura: 11 

segundos, 

acompanhada 

com música; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s, 

acompanhada 

com música; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 4 

entrevistados 

nos respetivos 

oráculos no 

ecrã. 
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pelo pivot, com 

um tom e uma 

postura séria e 

formal, 

dizendo, “Boa 

Noite”; 

- Braços 

posicionados 

em cima da 

mesa, com uma 

caneta na mão 

direita, porém, 

não gesticula 

com as mãos. 

  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos amarelos 

e azuis. 

- A mesa encontram-

se posicionada no 

centro do estúdio, de 

cor branco e uma 

terça parte de preto. 

Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

rato do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

- O chão é cinzento. 

  

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça 

jornalística  

 

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

Incêndio em 

Sobral de 

Monte 

Agraço 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e uma 

terça parte de preto. 

Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

Mantem-se Nacional Diferido. 

Com  1 

entrevista 

diferida 

fora do 

estúdio 

(CMDT. 

Distrital 

de 

Operações 

de 

Socorro 

de 

Lisboa); 

3m 02s; Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto direito 

e a pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao meio. Em 

- A pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 15 

segundos. 

Posteriormente 

ao direto, a 

pivot volta a 

aparecer 

durante 

5segundos. Em 

soma, a 

duração da 

apresentação: 

20s. 
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- Cumprimento 

formal, em 

direto com a 

jornalista que 

se encontra no 

local do 

acontecimento, 

com um tom e 

uma postura 

séria e formal, 

dizendo, “Boa 

Noite”. 

 

objetos, entre eles, 

o rato do 

computador, de cor 

preta e a tablet. 

  

que o primeiro, de cor semi transparente, 

com texto de cor preto, em caixa alta, 

refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Direto. A 

animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. 
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Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada.  O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram 

; 

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 
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animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  

5. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

6. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o local do 

acontecimento, em direto, posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o entrevistado, 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

esquerdo do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à esquerda. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao meio. Em 

que o primeiro, retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em 

caixa alta, Direto. Já o segundo, de cor 
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semi transparente, com texto de cor preto, 

em caixa alta, refere-se ao local do direto 

A animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o local do 

acontecimento, em direto, posiciona-se no 

retângulo do canto esquerdo e o 

entrevistado, encontra-se posicionado no 

retângulo do canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao meio. Em 

que o primeiro, de cor semi transparente, 

com texto de cor preto, em caixa alta, 

refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Direto. A 

animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, o local do 

acontecimento, em direto, posiciona-se no 

retângulo do canto esquerdo e a jornalista, 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 
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- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, com formas 

retílineas, sendo que, a pivot, posiciona-se 

no retângulo do canto esquerdo e a 

jornalista, encontra-se posicionado no 

retângulo do canto direito do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de 

cor branco, existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as janelas. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Incêndio em 

Mealhada 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, 

com brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos 

amarelos; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

CM. 

Mealhada).  

1m 33s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

-  Duração da 

apesentação do 

pivot: 12s. 
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vestido da 

pivot. 

 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a tablet. 

  

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 
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mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  

5. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

6. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça 

jornalística  

 

 

Direto 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em 

Albocaça 

 

(Incêndio) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

o cinzento; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

Mantem-se Nacional Diferido. Com 

1 entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(CMDT 

Bombeiros 

Voluntários 

de Albocaça). 

2m 28s; Não 

Aplicável 

Grafismo com Língua Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto inferior direito do 

ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Separador de notícias, de cor vermelho, 

Direto; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e a pivot 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo.  Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. 

O oráculo está alinhado à direita. Emerge 

A pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 7 

segundos. 

Posteriormente 

ao direto, a 

pivot volta a 

aparecer 

durante 12 

segundos. Em 

soma, a 

duração da 

apresentação: 

19s; 
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- Jornalista, 

cumprimenta 

formalmente, 

com tom e 

postura s´ria e 

formal, a 

pivot, 

dizendo: “Boa 

Noite”. 

 

 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet. 

  

um retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de 

cor semi transparente, com texto de cor 

preto, em caixa alta, refere-se ao local do 

direto. E o outro retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em 

caixa alta, Direto. A animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 
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Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o local do 

acontecimento, em direto, encontra-se 

posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em direto. O 

fundo é estático, de cor branco, existindo 

somente movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 
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ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo no ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto.  Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  

4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 
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mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram ; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. 

O oráculo está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas retílineas, porém, 

dividido ao meio. Em que o primeiro, de 

cor semi transparente, com texto de cor 

preto, em caixa alta, refere-se ao local do 

direto. E o outro retângulo, de cor 

vermelho, com texto de cor branco, em 

caixa alta, Direto. A animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e local do 

acontecimento, em direto, encontra-se 

posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã, com ligação em direto. O 

fundo é estático, de cor branco, existindo 

somente movimento criado pelos vídeos de 

ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, 

sendo que, o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e a pivot 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã, com ligação em 

direto. O fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento criado pelos 

vídeos de ambas as janelas. 

 



973 
 

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

 

Militares Das 

Forças 

Armadas No 

Privado. Força 

aérea não 

autoriza mais 

pilotos para 

fogos  

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot. 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e o 

azul; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

1m 02s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto inferior direito do ecrã 

(senhora); 

- Primeiro: Oráculo.  

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge mais 

dois retângulos, de forma retílinea, em que, 

na parte superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 13s; 
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centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet. 

  

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

6. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 
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jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

Acidente 

na A28  

 

(Acidente) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, 

com brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem e 

animação 

dinâmica (carros 

a circular na auto-

estrada); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte 

de preto. Em 

cima dela, 

encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

20s Aplicável  - Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa alta, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito no 

ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 
- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

direito, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Fotografias JN, letra não serifada. 

- A pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros  6 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 14s da 

notícia. Em 

soma, a 

duração da 

apresentação: 

20s; 
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vestido da 

pivot; 

- Pivot tem 

os cotovelos 

posicionados 

em cima da 

mesa, sendo 

que na sua 

mão direita 

possui uma 

caneta; 

- Pivot não 

gesticula 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala. 

 

 

de cor preta e a 

tablet. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 
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Duração da 
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Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça 

jornalística  

 

Notícia  

 

 

 

 

Homem 

morre 

afogado em 

Macedo de 

Cavaleiros 

 

 

(Morte) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro 

do plano; 

- Vestido 

floreado, 

com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

24s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto inferior direito do ecrã 

(senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no canto 

inferior direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação são 

as mesmas que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se alteram;  

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, de 

cor cinzento, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior direito, com texto 

de cor branco, em caixa alta, Macedo de 

Cavaleiros, esta tarde, letra não serifada. 

- A pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros  6 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 18 s 

da notícia. Em 

soma, a 

duração da 

apresentação: 

24s; 
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colocado 

no vestido 

da pivot; 

- Pivot não 

gesticula 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala. 

 

 

de cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e o 

azul.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 
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do 
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8ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

 

Homicídio em 

Oeiras  

 

(Morte) 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Pivot não 

gesticula com 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para 

tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática, 

com animação 

dinâmica 

(ambulências); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

29s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto inferior direito do ecrã 

(senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge mais 

dois retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram. 

- A pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros  9 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 20 s 

da notícia. Em 

soma, a 

duração da 

apresentação: 

29s; 
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as mãos, 

enquanto fala; 

- Pivot tem os 

cotovelos 

posicionados 

em cima da 

mesa, em que 

na sua mão 

direita tem 

uma caneta. 

 

 

de cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e o 

azul.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

13s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, 

com texto branco, em caixa 

alta;  

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho. No meio 

do separdor de notícias, tem 

um retângulo, com formas 

retílineas, de cor vermelho, 

com texto de cor branco, em 

que o início das palavras 

“Jornal” e “Noite”, iniciam-se 

com letra maíuscula, e o resto 

do corpo do texto em caixa 

baixa, com letra não serifada, 

Os elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 13s. 

- Publicidade 

/ Intervalo: 

4m 02s; 



982 
 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUNDA PARTE DO JORNAL DA NOITE 



983 
 

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça 

jornalística  

 

Notícia 

 

 

 

Medicamentos 

contra o cancro 

recusados. 

Grupo de 

oncologistas 

acusa infarmed 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano próximo; 

- Movimento e ritmo 

da câmara é lento; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(medicamentos); 

- A mesa encontram-

se posicionada no 

centro do estúdio, de 

cor branco e uma 

terça parte de preto. 

Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

rato do computador, 

de cor preta e a 

tablet; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, o 

azul e o preto.  

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

3m 17s Não 

Aplicável 

- Grafismo de Ajuda à Produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 24s; 

-SIC, através 

de um 

separador de 

notícias, 

apresenta 

audío de um 

profissional  

que fala sobre 

o colégio de 

oncologia;  

- SIC, através 

de um 

separador de 

notícias, 

apresenta 

estudo 

relativamente 

aos pedidos de 

autorização 

excecional – 

medicamentos 

oncologicos, 

entre 2015 e 

agosto de 

2019. 
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- Pivot 

gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala; 

- Movimento 

corporal com 

os braços e 

mãos 

enquanto fala; 

- Caneta na 

mão direita; 

- Pivot, 

cumprimenta 

formalmente, 

na reabertura 

da segunda 

parte do 

Jornal da 

Noite, com 

postura e tom 

sério e formal, 

dizendo 

“Sejam de 

novo bem 

vindos”. 

 

 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 
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mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Greve dos 

motoristas 

desconvocada 

 

(Greve) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; no 

centro do 

plano; 

- Vestido 

floreado, 

com brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e 

séria; 

 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado  

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

- Plano 

próximo; 

- Movimento 

e ritmo da 

câmara é 

lento; 

- A cadeira é 

de cor 

cinzento e- 

scuro; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas para 

tela, de 

grande 

dimensão, 

com imagem 

estática 

(camiões); 

- A mesa 

encontram-

se 

posicionada 

no centro do 

estúdio, de 

cor branco e 

uma terça 

parte de 

preto. Em 

cima dela, 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas não 

diferidas fora do 

estúdio 

(Presidente 

Sindicato 

Nacional dos 

Motoristas de 

Matérias 

Perigosas; 

Advogado da 

ANTRAM; 

Ministro das 

Infraestruturas). 

2m Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

- Grafismo. Emerge, um retângulo, de cor 

branco, com letra de cor preta, em caixa 

alta. Posicionado no canto superior direito 

do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 11s; 
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vestido da 

pivot; 

- Pivot 

gesticula 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala; 

- Movimento 

corporal 

com os 

braços e 

mãos 

enquanto 

fala (apenas 

uma vez); 

- Caneta na 

mão direita. 

 

 

encontra-se 

posicionado 

alguns 

objetos, 

entre eles, o 

rato do 

computador, 

de cor preta e 

a tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons neutras, 

respetivame

nte, o 

branco.  

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 
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Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 
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- Oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito no ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça 

jornalística  

 
Reportagem 

 
 
 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerdo  do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(PS); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PS). 

2m 56s Não 

Aplicável 
- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor branca, 

caixa baixa, com texto de cor preto. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior direito do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 11s; 
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- Movimento 

corporal com 

os braços e 

mãos 

enquanto fala 

(apenas uma 

vez); 

- Caneta na 

mão direita. 

 

 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, o 

vermelho e 

branco.  

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa animação 

de baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 
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dimensão, com cor branca, caixa baixa 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto. Retângulo, 

de cor vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto. Retângulo, 
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de cor vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Nono: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 
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Notícia 
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Internacional 
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12ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado à 

esquerdo  do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Movimento 

corporal com os 

braços e mãos 

enquanto fala 

(apenas uma 

vez); 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(PSD); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do PSD). 

2m 21s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima. Retângulo, de cor vermelho, 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 11s. 
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- Caneta na mão 

direita; 

- Pivot apenas 

gesticula duas 

vezes. 

 

 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, o 

laranja.  

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 
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3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

direita  do ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Movimento 

corporal com os 

braços e mãos 

enquanto fala 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, com 

imagem estática 

(CDS); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do CDS). 

3m 20s Não 

Aplicável 
- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram ; 
- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 10s; 
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(apenas uma 

vez); 

- Caneta na 

mão direita. 

 

 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frios, 

respetivamente, o 

azul.  

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado à 

esquerda  do ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Braços 

encontram-se 

posicionados em 

cima da mesa, 

porém, gesticula 

uma vez com as 

mãos; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática (Bloco 

de Esquerda); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o 

rato do 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Catarina 

Martins – 

Coordenadora 

do BE); 

2m 59s Não 

Aplicável 
- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Posteriormente,  

emerge um novo retângulo, de cor 

vermelho, com formas retílineas, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã  e por cima do primeiro oráculo. O 

retângulo é constituído: do lado direito, 

o texto encontra-se em caixa alta, não 

serifada, de cor branco; do lado 

esquerdo, encontra-se a fotografia de 

Catarina Martins e André Silva. A 

animação de entrada, surge de baixo 

para cima; 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 12s; 

- Colocação de 

dois grafismos 

por cima dos 

oráculos com 

informação 

sem relação 

com a peça 

noticiosa do 

momento; 
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- Caneta na mão 

direita. 

 

 

computador, de 

cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

o laranja. 

  

- Grafismo. Emerge, um retângulo, de 

cor branco, com texto de cor preta, em 

caixa alta. Grafismo encontra-se 

posicionado no canto direito do ecrã. 

Quanto à sua animação, emerge de 

baixo para cima. A sua animação de 

saída é a do inverso do da entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã. Porém, os restantes elementos 

constituintes do primeiro oráculo não 

se alteraram; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com 

texto de cor preto. Retângulo, de cor 
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vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã.  Porém, os 

restantes elementos constituintes do 

primeiro oráculo não se alteraram; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Porém, os 

restantes elementos constituintes do 

primeiro oráculo não se alteraram; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  
- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de 

cor vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 



1002 
 

 

  

retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com 

texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Porém, os 

restantes elementos constituintes do 

primeiro oráculo não se alteraram; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Emerge três retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto 

de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Porém, os 

restantes elementos constituintes do 

primeiro oráculo não se alteraram. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Legislativas 

2019  

(Festa do 

Avante – 

CDU) 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro  do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

imagem 

estática 

(pessoas em 

campanha na 

rua); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP). 

2m 23s Não 

Aplicável 
- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto inferior direito do ecrã 

(senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 13s. 
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- Braços 

encontram-se 

posicionados 

em cima da 

mesa, porém, 

gesticula as 

mãos, 

enquanto fala; 

- Caneta na 

mão direita. 

 

 

entre eles, o 

rato do 

computador, de 

cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons frias, 

respetivamente, 

o azul. 

 

  

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com 

texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 
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baixa, com texto de cor preto. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge 

mais dois retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande dimensão, com 

cor branca, caixa baixa (citação do 

entrevistado, que vem entre-aspas) com 

texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em que, na 

parte superior, o oráculo é constituído por 

dois retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devastação do Furacão 

Dorian 

 

(Catástrofe) 

 

 

Hard 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

10s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Separador de notícias, aparece de 

baixo para cima, de cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas retílineas, de 

cor branco, com texto de cor vermelho, 

caixa alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-se 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã. Por baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, com texto 

branco, em caixa alta; 

- Separador de notícias, aparece de 

baixo para cima, de cor todo vermelho. 

No meio do separdor de notícias, tem 

um retângulo, com formas retílineas, de 

cor vermelho, com texto de cor branco, 

em que o início das palavras “Jornal” e 

“Noite”, iniciam-se com letra 

maíuscula, e o resto do corpo do texto 

em caixa baixa, com letra não serifada, 

Os elementos encontram-se centrados 

no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 10s.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou 

de outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

10 Anos do 

movimento 

protejo. 

Associação 

defende 

qualidade dos 

ecossistemas 

do Rio Tejo e 

quer mais 

medidas por 

parte dos 

responsáveis 

políticos  

 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

no centro  do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Braços 

encontram-se 

posicionados 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs, em 

funcionamento, 

espalhados, 

atrás; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora do 

estúdio (Porta-

Voz do 

Movimento 

Protejo; 2 

Ambientalistas); 

3m 17s Não Aplicável - Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 16s. 
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em cima da 

mesa;  

- Não 

gesticula, 

enquanto fala; 

- Caneta na 

mão direita. 

 

 

de cor preta  e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, 

o azul; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a sala 

de redação. 

 

  

retílineas, de cor branco, com o 

nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Grafismo.  Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge 
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de baixo para cima. O grafismo 

está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa baixa, a 

sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não 

serifada, com texto de cor branco, 

sem fundo. Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o 

nome do profissional, com texto 

de cor preta, em caixa baixa, e por 
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baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de 

cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de 

cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 
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Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou de 

outros canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Cimeira 

climática da 

juventude. 

Jovem 

residente em 

Lisboa foi 

selecionada 

para ir a 

Nova Iorque 

participar no 

encontro 

promovido 

pelas Nações 

Unidas  

 

 

Soft  

 

 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro  do ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Braços 

encontram-se 

posicionados 

em cima da 

mesa;  

- Não gesticula, 

enquanto fala; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para a sala de 

redação, em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs, 

em 

funcionamento, 

espalhados, atrás; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta e a tablet; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 2 entrevistas 

não diferidas fora 

do estúdio 

(Designer/Ativista 

Ambiental; 

Secretário Geral 

da ONU).  

2m 27s Não aplicável - Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã 

(senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado 

no canto inferior 

esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por 

dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não 

serifada. O outro 

retângulo, de grande 

dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto. 

Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado 

no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Grafismo. Emerge, de 

baixo para cima, um 

retângulo, de cor branco, 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 12s. 
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- Caneta na mão 

direita. 

 

 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frias, 

respetivamente, o 

azul; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a sala de 

redação. 

 

 

  

com texto de cor preto, 

em caixa alta, letra não 

serifada. Grafismo 

encontra-se posicionado 

no canto superior direito 

do ecrã. A animação de 

saída é o inverso do da 

entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado 

no canto inferior 

esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo 

retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, 

com o nome do 

profissional, com texto 

de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com 

texto de cor preta, em 

caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço 

inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, 

posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado 

no canto superior direito 

do ecrã. Emerge de baixo 

para cima. O grafismo 

está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, 
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com linhas retílineas, de 

cor branco, com texto de 

cor preto. O nome do 

entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em 

caixa alta; 

- Legendagem.  Letra não 

serifada, com texto de 

cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado 

no canto inferior 

esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, 

de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por 

dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de 

cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não 

serifada. O outro 

retângulo, de grande 

dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto. 

Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado 

no canto inferior direito 

do ecrã; 
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1. Atualização da 

informação no oráculo, 

de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  
2. Atualização da 

informação no oráculo, 

de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  
3. Atualização da 

informação no oráculo, 

de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do 

oráculo não se alteram. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclusos 

que viajam 

pelo mundo 

fora sem 

sair da 

cadeia  

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor vermelho, caixa alta, letra não 

serifada, A SEGUIR. Grafismo encontra-se 

posicionado no canto inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo retângulo, de cor 

vermelho, com texto branco, em caixa alta; 

. Separador de notícias, aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho. No meio do separdor de 

notícias, tem um retângulo, com formas retílineas, 

de cor vermelho, com texto de cor branco, em que o 

início das palavras “Jornal” e “Noite”, iniciam-se 

com letra maíuscula, e o resto do corpo do texto em 

caixa baixa, com letra não serifada, Os elementos 

encontram-se centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

Visita do 

Papa a 

Madagáscar 

 

Soft 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro  do ecrã; 

- Vestido floreado, 

com brincos. 

Cabelo comprido; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

vestido da pivot; 

- Braços encontram-

se posicionados em 

cima da mesa;  

- Gesticula, 

enquanto fala, por 

duas vezes; 

- Caneta na mão 

direita; 

 

 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

uma imagem 

estática; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, 

de cor preta e a 

tablet; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Papa 

Francisco). 

1m 32s Aplicável - Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Grafismo.  Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de 

baixo para cima. O grafismo está 

alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com texto de cor preto. 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 15s. 
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gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, o 

vermelho e o azul. 

 

 

  

O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, 

com texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do 

ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Furacão 

Dorian  

 

(Catástrofe 

/Mortes) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no centro  

do ecrã; 

- Vestido floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no vestido da 

pivot; 

- Braços encontram-se 

posicionados em cima 

da mesa;  

- Gesticula, enquanto 

fala, por duas vezes; 

- Caneta na mão direita  

e com uns documentos 

nas mãos, enquanto 

fala; 

- Posteriormente, 

coloca a sua mão 

esquerda em cima da 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

uma imagem 

estática (Furacão 

Dorian); 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, o rato 

do computador, de 

cor preta, a tablet 

e umas folhas de 

cor branco; 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitantes 

das 

Bahamas). 

2m 37s Aplicável - Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

 Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 17s; 

-  SIC não 

identificou o 

nome dos 3 

entrevistados 

nos respetivos 

oráculos no 

ecrã. 
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mão direita (cotovelos 

em cima da mesa). 

 

 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

frios, 

respetivamente,  o 

azul escuro. 

 

 

  

caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor 

azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa 

baixa, com texto de cor preto. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
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2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 anos de 

Rock in Rio 

em Lisboa  

 

 

(Festival) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo pa;ra cima, 

de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, 

com texto branco, em caixa 

alta; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho. No 

meio do separdor de notícias, 

tem um retângulo, com 

formas retílineas, de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, em que o início das 

palavras “Jornal” e “Noite”, 

iniciam-se com letra 

maíuscula, e o resto do corpo 

do texto em caixa baixa, com 

letra não serifada, Os 

elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  
e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

Reclusos 

viajam pelo 

mundo sem 

sair na 

cadeia  

 

(Soft) 

 

- Pivot encontra-

se em pé; 

- Pivot encontra-

se posicionada à 

esquerda do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. Cabelo 

comprido. 

Sandálias de 

salto alto, de cor 

rosa; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Não há 

movimento 

corporal, visto 

- Plano geral; 

- Acompanhado 

com música 

(peça); 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

uma imagem 

estática (prisão); 

- Atrás da pivot, 

encontra-se uma 

outra tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas retílineas, 

com uma imagem 

estática. Com 

tons quentes, que 

vai desde o 

vermelho ao azul; 

- O chão é 

cinzento; 

- A cor do decór 

do estúdio é 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 10 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio (7 

reclusos; 2 

professoras 

e 1 turista).  

12m 26s Não 

Aplicável 

- Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Segundo: Oráculo; 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 14s. 
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que, a pivot 

encontra-se, 

sempre, 

posicionada no 

mesmo local; 

- Gesticula com 

as mãos, 

enquanto fala. 

 

sóbrio: cinzento 

claro; 

- Sala de redação 

por detras da 

pivot – lado 

esquerdo do ecrã; 

- Mobiliário com 

formas retílineas. 

 

 

 

  

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 
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em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 
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baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 
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Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

5. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

6. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Nono: Oráculo. 
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Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Décimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Décimo primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 
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constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Décimo segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 
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de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Décimo quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Décimo quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 
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- Décimo sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Décimo sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Décimo oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 
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cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Décimo nono: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 
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Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Vigésimo: Oráculo; 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Vigésimo primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 
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preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Vigésimo segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Vigésimo terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

- Vigésimo quarto: Oráculo. 
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Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, de 

cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, 

em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto 

inferior direito do ecrã; 

- Vigésimo quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Emerge três 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de 

pequenas dimensões,  um de cor azul 

e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, 

de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito 

do ecrã; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  
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- Grafismo. O nome do profissional, 

seguidamente com a sua função, 

seguindo-se por baixo, um 

retângulo, de pequena dimens-ão, 

com formas retílineas, de cor 

vermelho.  Este grafismo emerge 

tanto no canto inferior  / superior 

direito ou no canto inferior / superior 

esquerdo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça 

jornalística  

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidra extra – 

restaurantes 

Asiáticos  

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para 

cima, de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor vermelho, caixa alta, 

letra não serifada, A SEGUIR. Grafismo 

encontra-se posicionado no canto inferior direito 

do ecrã. Por baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, com texto branco, 

em caixa alta; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para 

cima, de cor todo vermelho. No meio do 

separdor de notícias, tem um retângulo, com 

formas retílineas, de cor vermelho, com texto de 

cor branco, em que o início das palavras “Jornal” 

e “Noite”, iniciam-se com letra maíuscula, e o 

resto do corpo do texto em caixa baixa, com letra 

não serifada, Os elementos encontram-se 

centrados no ecrã.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s.  
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21 e 22ª 

peças 

jornalísticas 

 

Direto 

 

Reportagem 

 

 

Rock in Rio 

em Lisboa  

 

(Festival) 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se em 

pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionada à 

esquerda do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido. 

Sandálias de 

salto alto, de 

cor rosa; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

uma imagem 

estática (Rock in 

Rio); 

- Atrás da pivot, 

encontra-se uma 

outra tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

uma imagem 

estática. Com 

tons quentes, 

que vai desde o 

vermelho ao 

azul; 

- O chão é 

cinzento; 

- A cor do decór 

do estúdio é 

sóbrio: cinzento 

claro; 

Mantem-se Nacional Reportagem:  

Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferido 

fora do 

estúdio 

(James). 

Direto: 3m 

51s. Sem 

entrevista 

diferida. 

 

Reportagem:  

2m 28s.  

Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferido fora 

do estúdio 

(James). 

Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O oráculo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao meio. Em 

que o primeiro, de cor semi transparente, 

com texto de cor preto, em caixa alta, 

refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de 

cor branco, em caixa alta, Direto. A 

animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 9s; 

- Jornalista, 

em direto, 

usa a 

primeira 

pessoa do 

singular, 

juntamente, 

com 

pronome 

pessoal. 

Segue-se o 

exemplo: 

1. “Mesmo 

aqui, junto 

onde me 

encontro 

(...)” – 21:04; 
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vestido da 

pivot; 

- Não há 

movimento 

corporal, visto 

que, a pivot 

encontra-se, 

sempre, 

posicionada no 

mesmo local; 

- Gesticula 

com as mãos, 

enquanto fala; 

- Vira-se para a 

tela de grande 

dimensão, e 

começa a falar 

com o 

jornalista que 

se encontra na 

tela, de grande 

dimensão. 

 

- Sala de 

redação por 

detras da pivot – 

lado esquerdo 

do ecrã; 

- Mobiliário 

com formas 

retílineas; 

- Na tela, de 

ggrande 

dimensão, abre-

se da esquerda 

para a direita, 

uma janela, que 

aparece a 

imagem do 

jornalista que 

está no local do 

acontecimento – 

Direto; 

 

 

 

  

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 
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- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 
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serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

 

Reportagem 

 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O grafismo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem.  Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para 

cima. O grafismo está alinhado à direita. 

Emerge um retângulo, com linhas 
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retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta; 

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Primeiro oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

23ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

Festa do 

Leitão da 

Bairrada em 

Águeda 

 

(Festa) 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionada à 

esquerda do 

ecrã; 

- Vestido 

floreado, com 

brincos. 

Cabelo 

comprido. 

Sandálias de 

salto alto, de 

cor rosa; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com 

uma imagem 

estática (leitão à 

bairrada), com 

cores quentes, 

respetivamente, 

o laranja; 

- Atrás da pivot, 

encontra-se uma 

outra tela, de 

pequena 

dimensão, com 

formas 

retílineas, com 

uma imagem 

estática. Com 

tons quentes, 

que vai desde o 

vermelho ao 

azul; 

- O chão é 

cinzento; 

Mantem-se Nacional Não 

diferido. 

Com 8 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Restaurante 

Vidal – 

Diogo 

Ferreira; 

Assador 

Vidal 

Agostinho – 

Mariana 

Vidal; 

Associação 

Comercial 

de Águeda – 

Bruno 

Águeda; 

Caves São 

João – Célia 

Alves; 4 

turistas); 

2m 35s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa. Posicionado no canto inferior 

direito do ecrã (senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 10s; 

 - O nome dos 

últimos 4 

turistas não 

foram 

identificados 

nos oráculos 

no ecrã. 

Apenas, foram 

identificados 

os outros 

nomes dos 

entrevistados. 
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vestido da 

pivot; 

- Não há 

movimento 

corporal, visto 

que, a pivot 

encontra-se, 

sempre, 

posicionada 

no mesmo 

local; 

- Gesticula 

com as mãos, 

enquanto fala. 

 

- A cor do decór 

do estúdio é 

sóbrio: cinzento 

claro; 

- Sala de redação 

por detras da 

pivot – lado 

esquerdo do 

ecrã; 

- Mobiliário com 

formas 

retílineas. 

 

 

 

  

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 
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serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 
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retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 

- Nono: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Décimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima. Retângulo, de cor vermelho, 

posicionado no canto inferior direito do 

ecrã; 
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- Décimo primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado 

no canto inferior esquerdo do ecrã. 

Emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois retângulos, 

de pequenas dimensões,  um de cor azul e 

o outro de cor vermelho. Ambos, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, 

com texto de cor preto. Retângulo, de cor 

vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

24ª peça 

jornalística  

 

 

Reportagem 

 

 

Vida Extra  

Expresso 

 

(restaurantes 

e  hoteís em 

Lisboa) 

 

 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionada 

à esquerda 

do ecrã; 

- Vestido 

floreado, 

com brincos. 

Cabelo 

comprido. 

Sandálias de 

salto alto, de 

cor rosa; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Plano geral; 

- 

Acompanhado 

com música 

(peça); 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é 

lento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão, 

com uma 

imagem 

estática 

(paisagem); 

- Atrás da 

pivot, 

encontra-se 

uma outra 

tela, de 

pequena 

dimensão, 

com formas 

retílineas, com 

uma imagem 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 9 

entrevistas não 

diferidas em 

estúdio (Grupo 

Torel 

Boutiques; 

Diretor Hotel 

Torel 1884; 

Diretor Zero 

Box Lodge; 3 

entrevistados; 

CEO do Grupo 

Amarim 

Luxury;Chef 

Executivo; Sub 

Chef JncQuoi 

Ásia; Gerente/ 

Proprietária do 

Kopru RaMen 

Izakaya). 

11m 42s Não 

Aplicável 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa. 

Posicionado no canto inferior direito do ecrã 

(senhora); 

- Primeiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

- Duração da 

apresentação 

da pivot: 14s; 

 - O nome dos 

últimos 3 

entrevistados 

não foram 

identificados 

nos oráculos 

no ecrã. 

Apenas, 

foram 

identificados 

os outros 

nomes dos 

entrevistados, 

como 

referidos. 
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Não há 

movimento 

corporal, 

visto que, a 

pivot 

encontra-se, 

sempre, 

posicionada 

no mesmo 

local; 

- Gesticula 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala. 

 

estática. Com 

tons quentes, 

que vai desde 

o vermelho ao 

azul; 

- O chão é 

cinzento; 

- A cor do 

decór do 

estúdio é 

sóbrio: 

cinzento 

claro; 

- Sala de 

redação por 

detras da pivot 

– lado 

esquerdo do 

ecrã; 

- Mobiliário 

com formas 

retílineas. 

 

 

 

  

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1.Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Sexto: Oráculo. 
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Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 
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branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Nono: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Décimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 
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branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

6. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Décimo primeiro: Oráculo. 
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Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Décimo segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 
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baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Décimo quarto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Legendagem. Letra não serifada, com texto 

de cor branco, sem fundo. Posiciona-se no 

terço inferior do ecrã; 

- Décimo quinto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 
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Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã. 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Décimo sexto: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Décimo sétimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Décimo oitavo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 
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novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Décimo nono: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Vigésimo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 

terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Vigésimo primeiro: Oráculo. 
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Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Vigésimo segundo: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e por 

baixo, e respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo posicionado no 
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terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima. Retângulo, de 

cor vermelho, posicionado no canto inferior 

direito do ecrã; 

- Vigésimo terceiro: Oráculo. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Emerge, um 

novo retângulo, com linhas retílineas, de cor 

branco, com texto de cor preto, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para cima. 

Retângulo, de cor vermelho, posicionado no 

canto inferior direito do ecrã; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

25ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

Meteorologia  

 

Soft 

 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro  do ecrã; 

- Vestido floreado, 

com brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

-  encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, 

de grande dimensão; 

- Microfone de lapela 

colocado no vestido 

da pivot; 

- Braços encontram-

se posicionados em 

cima da mesa;  

- Cotovelos 

posicionados em 

cima da mesa; 

- Pivot não gesticula 

com as mãos. 

 

 

- Plano próximo; 

- Acompanhado com música (segunda 

parte da notícia); 

- Movimento e ritmo da câmara é lento; 

- A cadeira é de cor cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de costas voltadas 

para a tela, de grande dimensão, com 

uma imagem e animação dinâmica 

(tempo); 

- A mesa encontram-se posicionada no 

centro do estúdio, de cor branco e uma 

terça parte de preto. Em cima dela, 

encontra-se posicionado alguns 

objetos, entre eles, o rato do 

computador, de cor preta, a tablet e 

umas folhas de cor branco; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons frios, respetivamente,  

o cinzento escuro. 

 

 

  

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

47s Não 

Aplicável 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa. 

Posicionado no 

canto inferior 

direito do ecrã 

(senhora). 

 

- A pivot 

apesenta a 

notícia nos 

primeiros 2 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 45 

segundos da 

notícia. Em 

suma, a 

duração da  

notícia: 47s. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística   

 

 

 

 

Desfecho do 

Jornal da 

Noite  

 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro  do ecrã; 

- Vestido floreado, 

com brincos. Cabelo 

comprido; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

vestido da pivot; 

- Cumprimento 

formal no desfecho 

do Jornal da Noite, 

com um sorriso semi-

fechado, porém, com 

postura e tom formal, 

dizendo, “Fica por 

aqui o Jornal da 

Noite, Boa Noite e 

Bom fim de 

semana”; 

- Plano próximo; 

- Acompanhado com 

música;  

- Movimento e ritmo 

da câmara é lento; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão, com uma 

imagem estática, com 

cores quentes, 

respetivamente, o 

vermelho; 

- A mesa encontram-

se posicionada no 

centro do estúdio, de 

cor branco e uma terça 

parte de preto. Em 

cima dela, encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, o 

rato do computador, 

de cor preta, a tablet e 

umas folhas de cor 

branco; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

Mantem-se Não Aplicável Não 

Aplicável 

14s Não Aplicável - Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa. 

Posicionado no canto 

inferior direito do ecrã 

(senhora);Já patente o 

grafismo do Jornal da 

Noite,  emerge um 

outro retângulo, com 

formas retílineas, de 

cor cinza, com letra de 

cor branco. A função 

do profissional 

encontra-se na parte 

superior, em caixa 

pequena, enquanto que 

o nome do 

profissional, encontra-

se, posicionado, por 

baixo, em caixa baixa. 

Os elementos estão 

centralizados. O 

oráculo encontra-se 

posicionado no terço 

inferior do ecrã.  

- Grafismo com as 

marcas que patrocinam 

o telejornal. 

Não Aplicável 
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- Pivot no desfecho 

começa a arrumar as 

suas coisas que se 

encontram em cima 

da mesa. 

 

tons frios, 

respetivamente,  o 

cinzento escuro; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Chão cinzento; 

- A câmara (plano 

próximo – pivot) vai 

para  um plano geral 

do (estúdio); 

- Sala de redação; 

- O estúdio é 

constituído por um 

outro andar; 

- Lâmpadas acessas; 

- Várias telas, com 

formas retílineas, com 

imagens estáticas. 
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APÊNDICE 14. JORNAL DA NOITE DA SIC – DIA 8 DE SETEMBRO DE 2019 
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ABERTURA DA PRIMEIRA PARTE DO JORNAL DA NOITE 

Com Pedro Mourinho 
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48  Encontra-se patente durante todas as emissões jornalisticas televisivas do Jornal da Noite da SIC. Grafismo estático, apenas, emerge, atualizações e retângulos conforme o 

acontecimento. 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1 e 2 ª 

peças  

jornalísticas  

 

 

Reportagem 

 

Direto 

 

 

 

 

Incêndios 

em 

Portugal  

 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot encontra-se 

sentado; 

- Pivot encontra-se 

posicionado no 

centro do plano; 

- Fato de cor 

cinzento. Ocúlos, de 

cor preta, sem barba; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

vestido da pivot; 

- Cumprimento 

formal na abertura do 

Jornal da Noite pelo 

pivot, com um tom e 

uma postura séria e 

formal, dizendo, 

“Boa Noite”; 

- Na mão direita tem 

uma caneta, 

encontrando-se 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara (plano 

geral do estúdio) vai 

para um plano 

próximo do pivot; 

- Movimento e 

ritmo de abertura da 

câmara é lento; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Diversas telas, de 

grandes dimensões, 

com formas 

retílineas; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se 

de costas voltadas 

para tela, de grande 

dimensão, com 

cores quentes, que 

vai do vermelho 

para o azul. No 

canto inferior 

direito encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite. 

Posteriormente, 

Posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo do 

ecrã. 

Incorporado 

numa palete 

de cores 

quentes, que 

vai do 

amarelo, 

vermelho e 

azul. As 

letras, “SIC” 

estão em 

caixa alta, 

com texto de 

cor branco, 

letra não 

serifada. Por 

baixo do 

logótipo, 

encontra-se o 

relógio.  

Nacional Não 

diferido. 

Com  6 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (4 

habitantes; 

2º 

Comandante 

Distrital de 

Viseu; 

Presidente 

JF. de 

Moledo); 

 

Direto: 

Diferido de 

Viseu. Sem 

entrevista 

diferida.  

Reportagem: 

2m 08s; 

Direto: 

6m 14s; 

Não 

Aplicável 

- Símbolo – Ajuda à promoção. 

Posicionado no canto superior 

esquerdo do ecra; 

- Grafismo do Jornal da Noite48; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de 

cor preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. Já patente  o 

grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído 

por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com 

- Duração da 

abertura: 10 

segundos, 

acompanhada 

com música; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s, 

acompanhada 

com música 

(reportagem); 

 - Duração da 

apresentação 

do pivot: 

Início do 

direto – 10s; 

No desfecho 

do direto – 12 

s. Em suma: 

22s; 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

plural como a 

incluir o 

telespetador. 

Segue-se o 

exemplo a 

seguir: 
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posicionada em cima 

da mesa; 

- A sua mão esquerda 

encontra-se 

posicionada em cima 

dos documentos, de 

cor branco, que se 

encontram em cima 

da mesa; 

- O pivot tem o seu 

corpo ligeiramente 

inclinado para a 

frente; 

- Pivot cumprimenta 

formalmente, com 

tom e postura séria e 

formal o jornalista, 

Federico Correia, 

que se encontra no 

local do 

acontecimento, 

dizendo: “Boa 

Noite”; 

- O jornalista, com 

postura e tom sério e 

formal, responde, 

“Boa Noite”. 

  

emerge, uma nova 

imagem estática, em 

tons frios 

(incêndio); 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

na cor cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e uma 

terça parte de preto. 

Em cima dela, 

encontra-se 

posicionado alguns 

objetos, entre eles, a 

tablet e algumas 

folhas; 

- O chão é cinzento; 

  

texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima;  

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de 

cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

1. “Boa Noite. 

Começamos 

pelos 

incêndios (...)” 

– 19:58; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 4 

(habitantes) 

entrevistados 

nos respetivos 

oráculos no 

ecrã. 
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- Quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge, um novo 

retângulo, com linhas retílineas, 

de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, 

e respetiva função, com texto de 

cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Sexto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de 

cor preto; 

- Sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 
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branca, caixa alta, com texto de 

cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

 

Direto 

 

- Separador de Notícias, de cor 

vermelho, surge de baixo para 

cima, Direto; 

- Grafismo de janelas. Emerge 

dois grandes retângulos no ecrã, 

com formas retílineas, sendo que, 

o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o 

pivot encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O 

fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento 
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criado pelos vídeos de ambas as 

janelas; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge 

de baixo para cima. O oráculo 

está alinhado à direita. Emerge 

um retângulo, com linhas 

retílineas, porém, dividido ao 

meio. Em que o primeiro, de cor 

semi transparente, com texto de 

cor preto, em caixa alta, refere-se 

ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com 

texto de cor branco, em caixa alta, 

Direto. A animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Grafismo de janelas. Emerge 

dois grandes retângulos no ecrã, 

com formas retílineas, sendo que, 

o jornalista posiciona-se no 

retângulo do canto direito e o 

local do acontecimento - direto 

encontra-se posicionado no 

retângulo do canto esquerdo do 

ecrã, com ligação em direto. O 

fundo é estático, de cor branco, 

existindo somente movimento 

criado pelos vídeos de ambas as 

janelas; 

- Oitavo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 
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vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de 

cor preto; 

- Nono: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de 

cor preto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou 

de outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

Incêndios 

em Tomar 

 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot encontra-

se sentado; 

- Pivot encontra-

se posicionado no 

centro do plano; 

- Fato de cor 

cinzento. Ocúlos, 

de cor preta, sem 

barba; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-

se posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Pivot inclinado 

ligeiramente para 

a frente; 

- Pivot não 

gesticula com as 

mãos. 

  

- Plano próximo; 

- Movimento e ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de cor 

cinzento escuro; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para tela, 

de grande dimensão, 

uma imagem estática, 

em tons frios (incêndio); 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua na cor 

cinzenta; 

- A mesa encontram-se 

posicionada no centro 

do estúdio, de cor 

branco e uma terça parte 

de preto. Em cima dela, 

encontra-se posicionado 

alguns objetos, entre 

eles, a tablet e algumas 

folhas. 

  

Mantem-se Nacional   Não 

Aplicável 

23s Não Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal 

da Noite, emerge mais dois 

retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

1. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que 

foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo 

não se alteram;  

2. Atualização da informação 

no oráculo, de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que 

foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo 

não se alteram.  

 

-  O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 5s; 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz nos 

restantes 18s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística   

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvastação 

do Furacão 

Dorian  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

11s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para 

cima, de cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas retílineas, de cor branco, 

com texto de cor vermelho, caixa alta, letra não 

serifada, A SEGUIR. Grafismo encontra-se 

posicionado no canto inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo retângulo, de cor 

vermelho, com texto branco, em caixa alta; 

- Separador de notícias, aparece de baixo para 

cima, de cor todo vermelho.  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 11s.  
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Pivot 

inclinado 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, uma 

imagem 

estática, em tons 

quentes, 

respetivamente, 

o laranja; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

Mantem-se Nacional   Não 

Aplicável 

2m 01s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14s; 



1073 
 

  

ligeiramente 

para a frente; 

- Pivot com 

caneta na mão 

direita e 

encontra-se a 

mexer nos 

documentos 

que se 

encontram à 

sua frente; 

- 

Posteriormente, 

coloca os dois 

cotovelos em 

cima da mesa, 

enquanto fala; 

- Gesticula 

com as mãos 

(duas vezes), 

enquanto fala. 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e algumas 

folhas. 

  

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

6. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Emerge, de baixo para cima, no 

canto superior direito do ecrã,  um retângulo,  

de cor branco, de pequena dimensão, com 

texto de cor preto, em caixa alta, letra não 

serifada. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, uma 

imagem 

estática, em 

tons quentes, 

respetivamente, 

o laranja; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

Mantem-se Nacional   Não 

diferido. 

Com duas 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do PSD; 

Secretária 

Geral do 

PS). 

2m 30s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor 

preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, com 

linhas retílineas, de cor branco, com o 

nome do profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima;  

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 16s; 
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- Pivot 

inclinado 

ligeiramente 

para a frente; 

- Pivot com 

caneta na mão 

direita e 

encontra-se a 

mexer nos 

documentos 

que se 

encontram à 

sua frente, 

enquanto fala; 

- Gesticula 

com as mãos 

(1 vez), 

enquanto fala. 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e 

algumas folhas; 

  

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor 

preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, com 

linhas retílineas, de cor branco, com o 

nome do profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor 

preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 
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Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

direita do plano 

/ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para tela, 

de grande 

dimensão, uma 

imagem estática, 

em tons frios, 

respetivamente, o 

azul; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

na cor cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

Mantem-se Nacional   Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do CDS). 

2m 02s Não 

Aplicável 
- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor 

preto;   

 1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 
- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, com 

linhas retílineas, de cor branco, com o 

nome do profissional, com texto de cor 

preta, em caixa baixa, e por baixo, e 

respetiva função, com texto de cor 

preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. 

Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15s; 
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- Pivot 

inclinado 

ligeiramente 

para a frente; 

- Pivot com 

caneta na mão 

direita e 

encontra-se a 

mexer nos 

documentos 

que se 

encontram à 

sua frente, 

enquanto fala. 

 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a tablet 

e algumas folhas; 

  

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, de 

forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por um 

retângulo, de pequena dimensão,  de cor 

vermelho, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor 

preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  
2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, uma 

imagem 

estática, em 

tons quentes, 

respetivamente, 

o laranja; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

Mantem-se Nacional  Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP). 

2m 38s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;   

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 16s; 
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- Pivot 

inclinado 

ligeiramente 

para a frente, 

apoiando o 

cotovelo 

esquerdo em 

cima da mesa, 

enquanto com 

a mão direita 

tem a caneta e 

a pegar nas 

folhas; 

- Pivot com 

caneta na 

mão direita e 

encontra-se a 

mexer nos 

documentos 

que se 

encontram à 

sua frente, 

enquanto fala. 

 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e 

algumas folhas. 

  

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;   

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

3. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

direita do plano 

/ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, uma 

imagem 

estática, em 

tons quentes, 

respetivamente, 

o laranja; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro; 

Coordenadora 

do BE).  

2m 06s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;   

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11s; 



1082 
 

- Pivot 

inclinado 

ligeiramente 

para a frente, 

apoiando o 

cotovelo 

esquerdo em 

cima da mesa, 

enquanto com 

a mão direita 

tem a caneta e 

a pegar nas 

folhas; 

- Pivot com 

caneta na mão 

direita e 

encontra-se a 

mexer nos 

documentos 

que se 

encontram à 

sua frente, 

enquanto fala. 

 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e 

algumas folhas. 

  

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;   

- Quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;   

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Sexto: Oráculo; 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 
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caixa baixa, e por baixo, e respetiva função, 

com texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior do 

ecrã. Emerge numa animação de baixo para 

cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto;  

- Oitavo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística   

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019  

 

(Política) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

12s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, 

com texto branco, em caixa 

alta;  

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, de 

cor todo vermelho.  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 12s. 

- Publicidade/ 

intervalo: 

14m 25s.  
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SEGUNDA PARTE DO JORNAL DA NOITE 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

Acesso ao 

Ensino 

Superior  

 

(Educação) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

direita do plano 

/ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Pivot 

inclinado 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

cores quentes, 

que vai do 

vermelho para 

o azul. No 

canto inferior 

direito 

encontra-se o 

texto: Jornal da 

Noite;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável  

2m 18s Não 

Aplicável 

- Grafismo de Ajuda à Produção; 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto;  

 1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Separador de notícias. Terço superior de cor 

vermelho e o resto do separador de cor branco; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto;  

- Separador de notícias. Terço superior de cor 

vermelho e o resto do separador de cor branco; 

- Terceiro: Oráculo. 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 29s; 

-SIC, apresenta 

informação, 

através de 

gráficos 

dinâmicos, 

sobre o acesso 

ao ensino 

superior, 

indicando a 

média, o curso 

e o nome da 

instituição. 

Posteriormente, 

em outro 

gráfico, 

apresenta 

informação 

sobre o acesso 

ao ensino 

superior, 

relativamente 

ao número de 

candidatos 

colocados e não 

colocados 

referentes à 
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ligeiramente 

para a frente, 

apoiando o 

cotovelo 

esquerdo em 

cima da mesa, 

enquanto com a 

mão direita tem 

a caneta e a 

pegar nas 

folhas; 

- Pivot com 

caneta na mão 

direita e 

encontra-se a 

mexer nos 

documentos 

que se 

encontram à sua 

frente, 

enquanto fala. 

 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e 

algumas folhas; 

  

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto;   

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Separador de notícias. Terço superior de cor 

vermelho e o resto do separador de cor branco; 

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor branca, 

caixa alta, com texto de cor preto.   

primeira fase e 

à segunda fase 

do concurso. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

Portugal Vs 

Sérvia  

 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

à esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento e 

sapatos 

castanhos. 

Ocúlos, de 

cor preta, 

sem barba; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é 

cinzento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

duas imagens 

estáticas 

(futebol); 

- Outra, tela, de 

pequena 

dimensão, 

posicionada 

atrás das costas 

do pivot, com 

imagem 

estática, que 

possui cores 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- O decór do 

estúdio, em 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Selecionador 

Nacional).  

2m 06s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

direito, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Imagens RTP, letra não serifada; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor azul, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, com 

texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor preto, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

esquerdo, com texto de cor branco, em 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s; 
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colocado no 

vestido da 

pivot; 

- 

Gesticulação 

com as mãos, 

enquanto 

fala; 

- Sem 

movimento 

corporal, 

uma vez que, 

o pivot 

encontra-se 

sempre 

posicionado 

no mesmo 

local. 

 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

  

caixa alta, com o resultado das duas 

equipas de futebol; 

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em 

caixa baixa, e por baixo, e respetiva 

função, com texto de cor preta, em caixa 

alta. Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de baixo 

para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, de 

pequena dimensão,  de cor vermelho, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa 

(citação do entrevistado, que vem entre-

aspas) com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça  

jornalística 

 

Notícia 

 

 

 

Atleta 

luso-

alemão 

morre em 

prova de 

água  

 

(Morte) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento e 

sapatos 

castanhos. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

tela, de grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é 

cinzento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

duas imagens 

estáticas 

(Mathias 

Sandeck); 

- Outra, tela, de 

pequena 

dimensão, 

posicionada 

atrás das costas 

do pivot, com 

imagem 

estática, que 

possui cores 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e o 

azul; 

Mantem-se Internacional Não 

Aplicável 

37s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, o oráculo é 

constituído por dois retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Grafismo.  Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor cinzento, surge de baixo 

para cima, posicionado no canto superior 

direito, com texto de cor branco, em caixa 

alta, Imagens Youtube| Mathias Sandeck, 

letra não serifada. 

 

-  Pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10s; 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 27s.  
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vestido da 

pivot; 

- Gesticulação 

com as mãos, 

enquanto fala; 

- Sem 

movimento 

corporal, uma 

vez que, o 

pivot 

encontra-se 

sempre 

posicionado 

no mesmo 

local. 

 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística 

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 anos de 

Rock in Rio 

em Lisboa  

 

(Festival) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

12s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da 

Noite; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho;  

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, 

com texto branco, em caixa 

alta; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho.  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 12s. 

- Publicidade/ 

intervalo: 

14m 25s;  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

Furacão 

Dorian  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano 

/ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano 

próximo; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecras em 

funcionamento, 

espalhados, 

atrás; 

- Vidro de 

separação entre 

o estúdio e a 

sala de 

redação;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

Mantem-se Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (3 

habitantes). 

2m 08s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

 Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto;  

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

3. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as mesmas 

que foram mencionadas. Porém, os 

-  Duração da 

apresentação 

do pivot: 14s; 

- SIC não 

identificou o 

nome dos 3 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã. 
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- Pivot tem na 

mão direita 

uma caneta; 

- Gesticula 

com as mãos, 

por duas vezes. 

acentua na cor 

cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e 

algumas folhas. 

  

restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

 Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge três retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por dois 

retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

Protestos em 

Hong Kong  

 

(Protestos) 

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano 

/ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecras em 

funcionamento, 

espalhados, 

atrás; 

- Vidro de 

separação entre 

o estúdio e a sala 

de redação;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

Mantem-se Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Organizador 

da 

Manifestação).  

2m 30s Aplicável - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram; 

- Grafismo. Posicionado no canto 

superior direito do ecrã. Emerge de baixo 

para cima. O grafismo está alinhado à 

direita. Emerge um retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com texto de cor 

preto. O nome do entrevistado, em caixa 

baixa, a sua função, em caixa alta;  

- Legendagem. Letra não serifada, com 

texto de cor branco, sem fundo. 

Posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12s; 
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- Pivot tem na 

mão direita 

uma caneta. 

 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

centro do 

estúdio, de cor 

branco e uma 

terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-

se posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet e algumas 

folhas. 

  

oráculo é constituído por um retângulo, 

de pequena dimensão,  de cor vermelho, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa 

alta, com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, 

de grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes 

elementos do oráculo não se alteram.  
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Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística   

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 

temporada 

(Novela 

Nazaré) 

 

Soft 

Não Aplicável  Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

10s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho; 

- Retângulo, com formas 

retílineas, de cor branco, com 

texto de cor vermelho, caixa 

alta, letra não serifada, A 

SEGUIR. Grafismo encontra-

se posicionado no canto 

inferior direito do ecrã. Por 

baixo deste, emerge um novo 

retângulo, de cor vermelho, 

com texto branco, em caixa 

alta; 

- Separador de notícias, 

aparece de baixo para cima, 

de cor todo vermelho.  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 10s.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça  

jornalística 

 

Entrevista 

em direto 

em estúdio  

 

 

 

Saída do 

Reino 

Unido da 

União 

Europeia  

 

Hard 

- Pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano 

/ecrã;  

- Fato de cor 

cinzento. 

Ocúlos, de cor 

preta, sem 

barba; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a sala de 

redação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no vestido da 

pivot; 

- Caneta nas 

mãos; 

- Plano próximo; 

- Movimento e 

ritmo da câmara é 

lento; 

- A cadeira é de 

cor cinzento 

escuro; 

- Pivot encontra-

se de costas 

voltadas para a 

sala de redação, 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecras 

em 

funcionamento, 

espalhados, atrás; 

- Vidro de 

separação entre o 

estúdio e a sala de 

redação;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

na cor cinzenta; 

- A mesa 

encontram-se 

posicionada no 

Mantem-se Internacional Diferido. 

Em 

entrevista 

diferida em 

estúdio com 

Luís 

Marques 

Mendes – 

Comentador 

da SIC 

23m 35s Aplicável  - Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Segundo: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, é oráculo é constituído 

por dois Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite retângulos, de pequenas dimensões,  

um de cor azul e o outro de cor vermelho. 

Ambos, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O outro retângulo, de 

grande dimensão, com cor branca, caixa alta, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 4s; 

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular, mais 

o pronome 

pessoal. 

Segue-se os 

exemplos:  

1º “Deixe-me 

voltar atrás 

(...)” – 

20:52s; 

1º “Queria-

lhe pedir 

(...)” – 

21:00s; 
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- Pivot 

encontra-se 

posicionado no 

centro do plano 

/ecrã; Enquanto 

que Luís 

Marques 

Mendes – 

convidado 

encontra-se 

sentado, no 

canto direito do 

ecrã; 

- Pivot 

cumprimenta 

formalmente, 

com postura e 

tom sério e 

formal, 

dizendo: “Boa 

Noite”; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos, de 

forma contínua, 

durante a 

entrevista;  

- Pivot tem uma 

caneta na mão 

direita. Por 

veze, mexe nas 

folhas enquanto 

fala. 

 

centro do estúdio, 

de cor branco e 

uma terça parte de 

preto. Em cima 

dela, encontra-se 

posicionado 

alguns objetos, 

entre eles, a tablet 

e algumas folhas; 

 

ENTREVISTA 

- Planos 

dinâmicos, 

alternando entre o 

plano próximo 

(pivot ou pivot + 

entrevistado) ou 

plano geral 

(estúdio); 

- Chão cinzento; 

- Sala de redação; 

- Separação de 

vidro entre a sala 

de redaçã e  

estúdio; 

- Telas, com 

imagens estáticas, 

com tons quentes, 

respetivamente o 

vermelho e o azul, 

com formas 

retílineas, de 

grande dimensão; 

- Mesa em 

formato oval, de 

cor branco. Por 

com texto de cor preto.  Oráculo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, aparecendo de baixo 

para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Quinto: Oráculo; 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Sexto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  
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cima é branco, 

apenas, uma terça 

parte da mesa é de 

cor preto;  

- O décor do 

estúdio é de cor 

cinzento (cor 

sóbria).  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Oitavo: Oráculo; 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Nono: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto;  

- Décimo: Oráculo. 
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Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Décimo primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram; 

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  
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- Décimo segundo: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Décimo quarto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 
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- Décimo quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto;  

- Décimo sexto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Décimo sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Décimo oitavo: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 
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Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Décimo nono: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto;  

- Vigésimo: Oráculo; 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Vigésimo primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 
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branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto;  

- Vigésimo segundo: Oráculo; 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Vigésimo terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Vigésimo quarto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  
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Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Vigésimo quinto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Vigésimo sexto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima; 

- Vigésimo sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Grafismo. Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor cinzento, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior direito, com 
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texto de cor branco, em caixa alta, Imagens 

Observador, letra não serifada; 

- Vigésimo oitavo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. Oráculo 

posicionado no terço inferior do ecrã. Emerge 

numa animação de baixo para cima;  

- Vigésimo nono: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto;  

- Grafismo.  Retângulo, com linhas retílineas, 

de cor cinzento, surge de baixo para cima, 

posicionado no canto superior direito, com 

texto de cor branco, em caixa alta, Imagens 

Observador, letra não serifada; 

- Trigésimo: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  



1108 
 

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Trigésimo primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Trigésimo segundo: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Trigésimo terceiro: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 
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caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa alta, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Trigésimo quarto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Trigésimo quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animação são as mesmas que foram 

mencionadas. Porém, os restantes elementos 

do oráculo não se alteram;  

- Trigésimo sexto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, 

em que, na parte superior, é oráculo é 

constituído por dois Já patente  o grafismo do 



1110 
 

 

  

Jornal da Noite retângulos, de pequenas 

dimensões,  um de cor azul e o outro de cor 

vermelho. Ambos, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa, com texto de cor preto.  

Oráculo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, aparecendo de baixo para cima; 

- Trigésimo sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge mais dois retângulos, de forma 

retílinea, em que, na parte superior, o oráculo 

é constituído por um retângulo, de pequena 

dimensão,  de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O outro 

retângulo, de grande dimensão, com cor 

branca, caixa baixa (citação do entrevistado, 

que vem entre-aspas) com texto de cor preto; 

- Separador de Notícias, de cor vermelho. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística   

 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

Soft 

Não 

Aplicável  

Não 

Aplicável  

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Logótipo das Legislativas 2019, posicionado no 

canto superior direito do ecrã. Emerge, de baixo 

para cima; 

- Posteriormente, desaparece o logótipo das 

Legislativas 2019, e no canto inferior direito, 

numa leitura de cima para baixo, encontra-se as 

palavras, “Jornal da Noite”, com letra não serifada, 

com texto de cor branco, em que o início das 

palavras “Jornal” e Noite”, iniciam-se com letra 

maíscula e o resto do corpo do texto em caixa 

baixa;  

- Por baixo, emerge a palavra QUARTA, em caixa 

alta, com texto de cor branco; 

- Emerge, num retângulo escuro, o endereço da 

SIC, sicnotícias.pt”, em caixa baixa, com texto de 

cor branco; 

- Ambos os 3 elementos visuais emergem, em 

simultâneo, de baixo para cima; 

- Emerge o logótipo de SIC NOTÍCIAS, no canto 

superior direito do ecrã. Emerge, de baixo para 

cima.  

  

- Teaser 

acompanhado 

com música 

durante 17s. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15 e 16ª 

peças 

jornalísticas 

 

 

Direto 

 

Reportagem 

 

 

 

15 anos 

Rock in 

Rio em 

Lisboa  

 

(Festival) 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

à esquerda 

do plano 

/ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento e 

sapatos 

castanhos. 

Ocúlos, de 

cor preta, 

sem barba; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a tela, 

de grande 

dimensão; 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é 

cinzento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

duas imagens 

estáticas (Rock 

in Rio). 

Posteriormente, 

emerge, da 

esquerda para a 

direita, na tela, 

a imagem do 

jornalista que 

se encontra no 

local do 

acontecimento 

– Direto;  

- Outra, tela, de 

pequena 

dimensão, 

posicionada 

atrás das costas 

Mantem-se Nacional Reportagem: 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(Luso 

Pirotécnia; 

Pirotécnico). 

Direto: 

52s; 

Reportagem: 

3m 07s.  

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(Luso 

Pirotécnia; 

Pirotécnico).  

Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima;  

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, dividido 

ao meio. Em que o primeiro, de cor semi 

transparente, com texto de cor preto, em caixa 

alta, refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Direto. A animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s; 

- A jornalista, 

Iryna Shev, 

utiliza a 

primeira 

pessoa do 

singular na sua 

comunicação e 

dá a sua 

opinião sobre o 

assunto 

informativo. 

Segue-se o 

exemplo:  

1. “Eu acho 

que há ainda 

(...)” 21:04s;  

2. “Eu diria 

que à uma hora 

(...)” 21:04s; 

- Durante a 

emissão do 

direto, foi 

interrompido, 

duas vezes, 

com géneros 

jornalísticos 
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

- 

Gesticulação 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala; 

- Com 

movimento 

corporal 

(pernas, 

braços 

/corpo), 

 

do pivot, com 

imagem 

estática, que 

possui cores 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e o 

azul; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta. 

  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo; 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

- Quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto;  

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

que não se 

passaram 

naquela hora, 

vejamos: 

1. Entrevista a 

Ivete Sangalo – 

Cantora 

(nacionalidade- 

brasileira), que 

teve uma 

duração de 25s; 

2. A 

reportagem que 

foi realizada 

por outro 

jornalista, neste 

dia, porém, à 

tarde, em que 

teve uma 

durabilidade de 

3m 07s, 

havendo duas 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio. 
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são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Sexto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima;  

- Oitavo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

- Grafismo. Posicionado no canto superior 

direito do ecrã. Emerge de baixo para cima. O 

oráculo está alinhado à direita. Emerge um 

retângulo, com linhas retílineas, porém, dividido 

ao meio. Em que o primeiro, de cor semi 
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transparente, com texto de cor preto, em caixa 

alta, refere-se ao local do direto. E o outro 

retângulo, de cor vermelho, com texto de cor 

branco, em caixa alta, Direto. A animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Nono: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Décimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

- Décimo primeiro: Oráculo. 
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Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima;  

- Décimo segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 

com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

- Décimo terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Décimo quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, o oráculo é constituído 

por dois retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande dimensão, 
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com cor branca, caixa baixa, com texto de cor 

preto; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça  

jornalística 

 

 

 

Reportagem 

 

Ensaios da 

nova novela a 

estrear 

“Nazaré” 

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

à esquerda do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento e 

sapatos 

castanhos. 

Ocúlos, de 

cor preta, 

sem barba; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela; 

- Plano geral; 

- Movimento 

e ritmo da 

câmara é 

lento; 

- Chão é 

cinzento; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas para 

tela, de 

grande 

dimensão, 

com duas 

imagens 

estáticas 

(novela); 

- Outra, tela, 

de pequena 

dimensão, 

posicionada 

atrás das 

costas do 

pivot, com 

imagem 

estática, que 

possui cores 

quentes, 

respetivame

nte, o 

Mantem-se Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas não 

diferidas em 

estúdio (Atriz; 

Apresentadora; 

Apresentador; 

Diretor de 

Programas da 

SIC). 

 2m 36s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s 
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- 

Gesticulação 

com as 

mãos, 

enquanto 

fala; 

- Com 

movimento 

corporal 

(pernas, 

braços 

/corpo); 

 

vermelho e o 

azul; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua na 

cor cinzenta. 

  

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

- Quarto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima;  

- Quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 
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Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Sexto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 

por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Sétimo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Oitavo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge, um novo retângulo, 

com linhas retílineas, de cor branco, 

com o nome do profissional, com 

texto de cor preta, em caixa baixa, e 
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por baixo, e respetiva função, com 

texto de cor preta, em caixa alta. 

Oráculo posicionado no terço inferior 

do ecrã. Emerge numa animação de 

baixo para cima; 

- Nono: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite, emerge mais dois retângulos, 

de forma retílinea, em que, na parte 

superior, o oráculo é constituído por 

um retângulo, de pequena dimensão,  

de cor vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 

O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa alta, 

com texto de cor preto; 

1. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram;  

2. Atualização da informação no 

oráculo, de grande dimensão. As 

caraterísticas e animação são as 

mesmas que foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos do 

oráculo não se alteram; 

- Grafismo.  Retângulo, com linhas 

retílineas, de cor preto, surge de 

baixo para cima, posicionado no 

canto superior esquerdo, com texto de 

cor branco, em caixa alta, com o 

resultado das duas equipas de futebol. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça  

jornalística   

 

 

 

Entrevista 

em direto 

do estúdio 

 

“Nazaré” – 

nova novela 

na SIC  

 

Soft 

- Pivot 

encontra-se 

em pé; 

- Pivot 

desloca-se da 

direita para a 

esquerda, em 

que se 

assenta na 

sua cadeira; 

- Pivot 

cumprimenta 

formalmente 

os dois 

convidados, 

com postura 

e tom formal 

e séria, 

dizendo: 

“Sejam muito 

bem vindos 

ao Jornal da 

Noite”; 

- O pivot 

encontra-se 

sentado no 

centro da 

mesa, 

enquanto que 

os dois 

- Plano geral; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

é lento; 

- Chão é 

cinzento; 

- Pivot 

encontra-se de 

costas voltadas 

para tela, de 

grande 

dimensão, com 

duas imagens 

estáticas 

(novela); 

- Outra, tela, de 

pequena 

dimensão, 

posicionada 

atrás das costas 

do pivot, com 

imagem 

estática, que 

possui cores 

quentes, 

respetivamente, 

o vermelho e 

azul; 

- O decór do 

estúdio, em 

Mantem-se Nacional Diferido. 

Com 2 

entrevistas 

diferidas 

em 

estúdio 

(Atriz e 

Ator), 

 7m 56s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal da Noite; 

- Primeiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima;  

- Segundo: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, é oráculo é constituído 

por dois Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto.  Oráculo posiciona-se no 

terço inferior do ecrã, aparecendo de baixo para 

cima; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, a entrevistada posiciona-se no retângulo do 

- Momentos de 

descontração, 

em que o pivot 

ri-se de forma 

contínua. 

Vejamos os 

seguintes 

exemplos: 

1.  21:15s 

(concretamente, 

01:05:37 – 

01:05:39); 

2.  21:17s 

(concretamente, 

01:07: 46 – 

01:07: 50); 

3.  21:17s 

(concretamente, 

01:07: 56 – 

01:07: 58); 

- Pivot dá a sua 

opinião sobre o 

assunto 

informativo do 

momento, 

recorrendo à 

primeira pessoa 

do singular 

mais ao 

pronome 
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convidados 

encontram-se 

posicionados 

no canto 

direito do 

ecrã; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado à 

direita do 

plano /ecrã; 

- Fato de cor 

cinzento e 

sapatos 

castanhos. 

Ocúlos, de 

cor preta, 

sem barba; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a tela, de 

grande 

dimensão; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

vestido da 

pivot; 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua na cor 

cinzenta; 

- Planos 

dinâmicos, que 

oscilam entre o 

plano próximo 

(entrevistados + 

pivot ou 

entrevistados ou 

pivot) ou plano 

geral (estúdio); 

- Captação de 

distintos 

ângulos e 

travellings ao 

longo da 

entrevista em 

estúdio; 

- Mobiliário 

com formas 

retílineas; 

- Várias telas, 

com formas 

retílineas, com 

imagem 

estática; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

canto direito e o  vídeo encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Segundo: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima;  

- Terceiro: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, é oráculo é constituído 

por dois Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto.  Oráculo posiciona-se no 

terço inferior do ecrã, aparecendo de baixo para 

cima; 

1.Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

2. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

pessoal. Veja-

mos o seguinte 

exemplo: 

1. “eu penso 

que, será com 

toda a garantia 

(...)” -21:19s; 
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- 

Gesticulação 

com as mãos, 

enquanto 

fala; 

- Com 

movimento 

corporal 

(pernas, 

braços 

/corpo); 

- Pivot tem 

uma caneta 

na mão 

direita; 

- Pivot, por 

vezes, ri-se 

de forma 

constante 

enquanto fala 

com os 

convidados; 

- Pivot, 

despede-se 

dos 

entrevistados 

formalmente, 

dizendo: 

“Obrigado 

por estarem 

aqui no 

Jornal da 

Noite”; 

 

espalhados, 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre a 

sala de redação 

e o estúdio; 

- Chão é 

cinzento; 

- Lâmpadas 

acessas; 

- O estúdio é 

constituído por 

um outro andar; 

- Mesa, com 

formato oval, 

com cor branco, 

porém, uma 

terça parte é de 

cor preta. 

Localiza-se no 

centro do 

estúdio. 

 

  

3. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

4. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

5. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

6. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

7. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

8. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

9. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  
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10. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram;  

11. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

12. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, a entrevistada posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o  vídeo encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, com formas retílineas, sendo 

que, a entrevistada posiciona-se no retângulo do 

canto direito e o  vídeo encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do ecrã, com 

ligação em direto. O fundo é estático, de cor 

branco, existindo somente movimento criado 

pelos vídeos de ambas as janelas; 

- Terceiro: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 
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baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima; 

- Quarto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, é oráculo é constituído 

por dois Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto.  Oráculo posiciona-se no 

terço inferior do ecrã, aparecendo de baixo para 

cima; 

- Quinto: Oráculo. 

Já patente  o grafismo do Jornal da Noite, 

emerge, um novo retângulo, com linhas 

retílineas, de cor branco, com o nome do 

profissional, com texto de cor preta, em caixa 

baixa, e por baixo, e respetiva função, com texto 

de cor preta, em caixa alta. Oráculo posicionado 

no terço inferior do ecrã. Emerge numa 

animação de baixo para cima;  

- Sexto: Oráculo. 

Emerge três retângulos, de forma retílinea, em 

que, na parte superior, é oráculo é constituído 

por dois Já patente  o grafismo do Jornal da 

Noite retângulos, de pequenas dimensões,  um 

de cor azul e o outro de cor vermelho. Ambos, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O outro retângulo, de grande 

dimensão, com cor branca, caixa baixa, com 

texto de cor preto.  Oráculo posiciona-se no 
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terço inferior do ecrã, aparecendo de baixo para 

cima; 

1. Atualização da informação no oráculo, de 

grande dimensão. As caraterísticas e animação 

são as mesmas que foram mencionadas. Porém, 

os restantes elementos do oráculo não se 

alteram.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Desfecho 

do Jornal 

da Noite 

- O pivot encontra-se sentado 

no centro da mesa; 

- Fato de cor cinzento. 

Ocúlos, de cor preta, sem 

barba; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a sala de 

redação; 

- Microfone de lapela 

colocado no vestido da 

pivot; 

- Gesticulação com as mãos, 

enquanto fala; 

- Com movimento corporal 

(braços – no desfecho o pivot 

começa a arrumar as coisas 

que estão em cima da mesa); 

- Pivot tem uma caneta na 

mão direita; 

- Pivot, despede-se dos 

entrevistados formalmente, 

dizendo: “Obrigado por 

estarem aqui no Jornal da 

Noite”; 

- Pivot com o corpo 

ligeiramente inclinado para a 

frente. 

- Plano próximo; 

- Movimento e ritmo da 

câmara é lento; 

- Chão é cinzento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a 

sala de redaçao, em 

pleno funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados, atrás, em 

funcionamento; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua na 

cor cinzenta; 

- Mobiliário com 

formas retílineas; 

- Várias telas, com 

formas retílineas, com 

imagem estática; 

- Separação de vidro 

entre a sala de redação e 

o estúdio; 

- A câmara (plano 

próximo – pivot) vai 

para um plano mais 

geral (estúdio); 

- Desfecho 

acompanhado com 

música. 

  

Mantem-se Não Aplicável Não 

Aplicável 

27s Não 

Aplicável 

- Grafismo do Jornal 

da Noite; 

-  Já patente o 

grafismo do Jornal da 

Noite,  emerge um 

outro retângulo, com 

formas retílineas, de 

cor cinza, com letra 

de cor branco. A 

função do 

profissional 

encontra-se na parte 

superior, em caixa 

pequena, enquanto 

que o nome do 

profissional, 

encontra-se, 

posicionado, por 

baixo, em caixa 

baixa. Os elementos 

estão centralizados. 

O oráculo encontra-

se posicionado no 

terço inferior do ecrã;  

- Grafismo com as 

marcas que 

patrocinam o 

telejornal. 

-  Desfecho, 

acompanhado 

com música, 

com a 

durabilidade 

de: 27s; 
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APÊNDICE 15. JORNAL DAS 8 DA TVI – DIA 2 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística  

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

- Pivot aparece já 

posicionado,  no lado 

direito da janela 

envidraçada, de pé; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita de forma a 

mostrar as imagens 

que estão a passar em 

direto, por via 

Reuteurs, isto é, são 

peças a partir da 

Agência Internacional 

reuteurs; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- O pivot faz abertura 

do telejornal dizendo 

- Abertura acompanhada 

com música; 

- A câmara, num plano 

amplo, que posteriormente 

segue para um plano geral, 

vai em direção do pivot 

(plano próximo). O 

movimento de abertura 

efetuou-se da esquerda para 

a direita, num ritmo lento, 

verificando-se  três telas – 

ecrãs espalhados pelo 

estúdio, uma de dimensão 

pequena, e as outras duas de 

dimensões grandes, a 

mostrar imagens em 

movimento sobre o Furacão 

Dorian; 

- A abertura da primeira 

parte do telejornal 

acompanhada de música; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e laranjas, azuis; 

- A informação é 

apresentada através da 

janela envidraçada, de 

grandes dimensões; 

O logótipo 

posiciona-se no 

canto superior 

esquerdo, 

fazendo se 

seguir por 

baixo do 

horário. O 

logótipo é 

composto por 

cores quentes, 

respetivamente, 

o vermelho, 

azul, laranja e 

branco.  

Internacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

(3 

profissionais 

americanos). 

2m 07 Aplicável 

Reuteurs  

- O logótipo; 

- Grafismo – 

Ajuda à 

produção; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  

Oráculo do 

jornalista 

/pivot; 

- Segundo: 

Oráculo; 

- Legendagem 

de tradução 

para língua 

portuguesa, 

com texto de 

cor branco, em 

caixa pequena, 

sem fundo. A 

sua animação 

de entrada é 

através do cross 

dissolve, sendo 

que, a sua 

animação de 

saída é o 

inverso do da 

entrada; 

Abertura do 

telejornal: 

duração de 13 

segundos 

acompanhado 

com música; 

O pivot 

aparece nos 

primeiros 1m 

33 segundos. 

Posteriormente, 

inicia-se a 

reportagem. 
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“Boa noite, bem 

vindos ao telejornal 

das 8”, com um tom e 

postura formal e séria. 

 

 

  

- Chão cinzento. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

- Pivot 

aparece já 

posicionado,  

no lado 

direito da 

janela 

envidraçada, 

de pé; 

- Fato 

escuro, 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- O pivot tem 

um comando 

na sua mão 

direita de 

forma a 

comandar a 

informação 

patente no 

ecrã; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

- Plano 

próximo do 

pivot.  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

laranjas, azuis; 

- O movimento 

e o ritmo de 

aproximação 

do plano para a 

enorme janela 

envidraçada é 

lento; 

- A janela 

envidraçada é 

constituida por 

linhas 

horizontais de 

cor vermelho e 

branco e linhas 

verticais de cor 

azul  e 

vermelhas, 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com duas 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(Residente 

na Carolina 

do Sul e 

turista na 

Flora). 

3m 17 Aplicável  

e/ou de 

outros 

canais 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

pequena, sem fundo. A sua animação de 

entrada é através do cross dissolve, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo do entrevistado. Posiciona-

se no canto superior direito do ecrã. Surge da 

direita para a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, possui o nome 

do entrevistado, possuindo um separador, de 

cor branco, a separar a função do entrevistado; 

Os elementos estão alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

pequena, sem fundo. A sua animação de 

entrada é através do cross dissolve, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- O quarto oráculo é idêntico ao terceiro 

oráculo; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

TVI faz estudo 

sobre o 

Furacão 

Dorian  na 

máxima força, 

apresentando-

o através de 

uma infografia 

dinâmica; 

O pivot 

apresenta o 

estudo em 1m 

05s; 
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constante, e 

movimento 

corporal à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

  

apoiados em 

vidros; 

- A informação 

é apresentada 

através de uma 

janela 

envidraçada, de 

grandes 

dimensões, 

com uma 

infografia, com 

um mapa, 

dinâmica, sobre 

o Furacão 

Dorian na sua 

máxima 

velocidade; 

- Chão 

cinzento; 

 

pequena, sem fundo. A sua animação de 

entrada é através do cross dissolve, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada; 

- Quinto:  Oráculo do jornalista. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temátic

as 

(Hard 

ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3ª peça  

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

- Pivot aparece já 

posicionado, do seu 

lado esquerdo, 

ligeiramente dentro da 

janela envidracada, de 

pé, de costas voltadas 

para a janela 

envidraçada a 

apresentar a 

informação; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita de forma a 

comandar a informação 

patente no ecrã; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e movimento 

corporal à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo. 

 

 

  

- Plano próximo do 

pivot.  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e laranjas, 

azuis; 

- O movimento e o 

ritmo de aproximação 

do plano para a enorme 

janela envidraçada é 

lento; 

- A janela envidraçada é 

constituida por linhas 

horizontais de cor 

vermelho e branco e 

linhas verticais de cor 

azul  e vermelhas, 

apoiados em vidros; 

- A informação é 

apresentada através de 

uma janela envidraçada, 

de grandes dimensões, 

com imagem estática 

sobre o Furacão Dorian; 

- Chão cinzento. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

2m 03s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

TVI  mostra 

estudo sobre os 

principais 

furacões mais 

mortíferos das 

últimas décadas, 

em caixa alta, 

com texto de cor 

branco, 

registando:  

- Furacão Mitch 

290 KM/H – 

10.000 mortos, 

em 1998; - 

Furacão Katrina 

280KM/H- 1836 

mortos, em 2005; 

- Furacão Wilma 

300KM/H – 87 

morto, em 2005; - 

Furacão Rita 

290KM/H, 100 

mortos, em 2005 

e o Furacão Maria 

280 KM/H 3059 

mortos, em 2007. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naufrágio no 

Sul da 

Califórnia 

- Pivot aparece já 

posicionado, do seu lado 

direito, ligeiramente 

dentro da janela 

envidracada, de pé, de 

costas voltadas para a 

janela envidraçada a 

apresentar a informação; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita de forma a 

comandar a informação 

patente no ecrã; 

- Gesticula com as mãos, 

de forma constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo. 

 

  

- Plano próximo do pivot.  

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos e 

laranjas, azuis; 

- O movimento e o ritmo de 

aproximação do plano para a enorme 

janela envidraçada é lento; 

- A janela envidraçada é constituida 

por linhas horizontais de cor 

vermelho e branco e linhas verticais 

de cor azul  e vermelhas, apoiados em 

vidros; 

- A informação é apresentada através 

de uma janela envidraçada, de 

grandes dimensões, com infografia 

dinâmica  a explicar a embarcação 

que se incendiou na Califórnia; 

- Chão cinzento. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 32s Aplicável - O 

logótipo; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

TVI  faz 

estudo sobre a 

embarcação 

que incendiou 

39 pessoas a 

bordo no Sul 

da Califórnia, 

através de uma 

infografia 

dinãmica 

patente na 

janela 

envidraçada. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Divulgadas 

as 318 

subvenções 

vitalícias  - 

ex políticos e 

juizes  

 

(Hard) 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1minuto Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a última 

é branca.  Com texto de cor vermelho, letra serifada, em 

caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto 

de cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 1 minuto. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRS, IRC, 

IVA e 

imposto 

de selo 

(Hard) 

- Pivot aparece já 

posicionado no centro 

da janela envidracada, 

de pé, de costas voltadas 

para a janela 

envidraçada a 

apresentar a 

informação; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita de forma a 

comandar a informação 

patente no ecrã; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e movimento 

corporal à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo. 

 

 

  

- Plano próximo do pivot.  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- O movimento e o ritmo de 

aproximação do plano para 

a enorme janela 

envidraçada é lento; 

- Atrás do pivot aparece 

uma imagem estática, 

inserida na grande janela 

envidraçada, num plano 

super aproximado, em que, 

do lado esquerdo do pivot 

aparece o globo com cores 

quentes, vermelhos e 

laranjas, e do lado direito, 

aparece três retângulos, 

com linhas arredondadas, 

de cor vermelha, branco e 

azul, com texto de cor 

branco, em caixa alta, sob 

fundo de tons roxos.  

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro e segundo: 

Oráculo.  

Não 

Aplicável 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça  

jornalística 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRS, IRC, 

IVA e 

imposto de 

selo (Hard) 

- Pivot aparece já 

posicionado no centro 

da janela envidracada, 

de pé, de costas voltadas 

para a janela 

envidraçada a apresentar 

a informação; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita de forma a 

comandar a informação 

patente no ecrã; 

- Gesticula com as mãos, 

de forma constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo. 

 

 

  

- Plano próximo do pivot.  

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- O movimento e o ritmo de 

aproximação do plano para a 

enorme janela envidraçada é lento; 

- Atrás do pivot aparece uma 

imagem estática, inserida na 

grande janela envidraçada, num 

plano super aproximado, em que, 

do lado esquerdo do pivot aparece 

o globo com cores quentes, 

vermelhos e laranjas, e do lado 

direito, aparece três retângulos, 

com linhas arredondadas, de cor 

vermelha, branco e azul, com texto 

de cor branco, em caixa alta, sob 

fundo de tons roxos. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro e 

segundo: 

Oráculo. 

Não Aplicável 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

Fisco analisa 

11 benefícios 

fiscais  

 

Hard 

- O pivot encontra-

se de pé, à frente 

da tela retângular, 

com design 

próprio, 

envidraçada, de 

enorme dimensão, 

de cor vermelha; 

- Pivot aparece de 

lado para a tela 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Fato escuro, 

sapatos castanhos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua 

mão direita de 

forma a comandar 

a informação 

patente no ecrã; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento 

corporal à medida 

que vai falando; 

- Estúdio composto por uma 

enorme  tela retângular 

envidraçada, possuindo um 

formato próprio. Isto é, a tela 

é constituída por: uma tela 

retângular vertical, de grande 

dimensão, de cor vermelha. 

Esta é ainda constituída por 

mais duas telas retângulares 

verticais, uma de cada lado 

da tela retângular vertical, 

sendo que,  uma encontra-se 

posicionada do lado esquerdo 

e a outra encontra-se 

posicionada no lado direito, 

apoiadas por duas barras  

diagonais vermelhas. Do lado 

esquerdo, na tela retângular 

horizontal encontra-se 

patente o logótipo da Caixa 

Geral de Aposentações; Do 

lado direito, o retângulo 

horizontal tinha uma imagem 

estática com notas de 

quinhentos euros. Já a tela 

retângular vertical, possuia 

fotografias de autarcas, a 

surgirem de forma dinâmica. 

A sua animação de entrada, 

surgiam da esquerda para a 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 42s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Oráculo do 

jornalista.  

- O pivot apresenta a 

informação, de pé, de 

forma dinâmica, 

conforme já descrito, no 

cenário do pivot nos 

primeiros 2m 05s.  

TVI mostra as 

subvenções Mensais 

Vitalícias da Caixa de 

Aposentações, 

respetivamente: de 

Carlos Melancia, Ex 

Governador de Macau, 

desde 1998, com valor de 

9.727,42€; Jorge 

Hagedorn Rangel, 

presidente instituto 

internacional de Macau, 

desde 2000, com um 

valor de 6.633, 86€; 

António Guterres, ex 

primeiro ministro, desde 

2002, com o valor de 

4.138,77€; Mota Amaral, 

ex presidente da ar, 

desde 2016, com o valor 

de 3.115,72€; 

Assunção Esteves, ex 

presidente da ar, desde 

2009, 3.432,78€;  
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- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo. 

 

 

  

direita e a sua aimação de 

saída era de baixo para cima;  

- A tela localiza-se para o 

lado esquerdo do estúdio; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos e laranjas, azuis; 

- O movimento e o ritmo de 

aproximação do plano (plano 

mais geral) para um plano 

próximo do pivot é lento; 

- Atrás da tela, de design 

próprio, encontram-se 

janelas em vidro, linhas 

retângulares, de cor azul, e 

dois pilares, em diagonal, 

vermelhos; 

- Chão é cinzento; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco quer 

regulamentação 

de precários 

(Política) 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Tela atrás 

do pivot; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai 

falando; 

- 

Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

  

- Atrás do pivot 

encontra-se uma 

tela retângular 

vertical, estática, 

com a imagem de 

Catarina Martins 

sob fundo 

vermelho; 

- A tela é 

constituída por duas 

linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot 

posicionado à sua  

direita no plano; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e  azuis; 

- Do seu lado 

direito, atrás do 

pivot, visualiza-se 

uma cadeira de cor 

preta. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Coordenador

a do Bloco de 

Esquerda). 

1m 27s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. Acrescenta-se 

que, no oráculo superior, há uma 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por baixo deste, não sofre 

alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

Atualização da informação, por duas 

vezes, no oráculo superior, retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

Não 

Aplicável 
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dimensão, posicionado por baixo deste, 

não sofre alteração. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Pré campanha 

do deputado 

André Silva. 

PAN diz ser 

cedo para 

coligação  

 

(Política) 

Hard 

- O pivot encontra-se 

sentado; 

- Tela atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, de 

forma constante à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- Na mesa onde o pivot se 

apoia encontra-se do seu 

lado direito um copo com 

água e o seu computador de 

cor branco. 

 

 

  

- Atrás do pivot 

encontra-se uma tela 

retângular vertical, 

estática, com o 

logótipo PAN, sob 

fundo verde; 

- A tela é constituída 

por duas linhas 

verticais, de cor azul; 

- O pivot posicionado 

à sua  direita no 

plano; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira é preta; 

- Do seu lado direito, 

atrás do pivot, 

visualiza-se uma 

cadeira de cor preta. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Deputado 

PAN). 

2m 36s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

Primeiro: Oráculo. No 

oráculo superior, há 

uma atualização de 

informação, com o 

nome do entrevistado e 

a sua função, com um 

separador vertical, de 

cor branco, a separar. 

No retângulo, de 

menor dimensão, 

retângulo azul escuro, 

com texto de cor 

branco, caixa alta, letra 

não serifada. O 

processo de animação 

da atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda 

para a direita, sendo 

que, a sua animação de 

saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, 

posicionado por cima 

deste, não sofre 

alteração; 

Não Aplicável 
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- Segundo Oráculo.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

10ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

António 

Capunho volta 

ao PSD 

(Política) 

Soft 

- O pivot encontra-se 

sentado; 

- Tela atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo. 

 

 

  

- Atrás do pivot 

encontra-se uma tela 

retângular vertical, 

estática, com o logótipo 

do partido PSD, sob 

fundo laranja; 

- A tela é constituída por 

duas linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot posicionado à 

sua  direita no plano; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira é preta; 

- Do seu lado direito, 

atrás do pivot, visualiza-

se uma cadeira de cor 

preta. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

aplicável 

1m 23s Não 

aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo;  

O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10 

segundos. 

Posteriormente, 

somente 

permanece a 

sua voz off, 

acompanhado 

com música 

fundo, durante 

os restantes 1m 

13 s da notícia. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Família espera 

ter um papa 

em casa  

SOFT 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

16 segundos Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a 

última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor vermelho, 

azul e branco, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo é caraterizado por linhas arredondadas, 

de grande dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 16 

segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

11ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Extrema 

direita alcança 

segundos 

lugares  

 

(Política) 

 

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Tela atrás 

do pivot; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

  

- O movimento da câmara, 

em primeira instância, está 

mais distânte, porém, vai 

se aproximando de forma 

lenta do pivot; 

- Atrás do pivot encontra-

se uma tela retângular 

vertical, com a bandeira 

alemã com fundo 

dinâmico, remetendo para 

os tons de amarelo, 

vermelho e preto; 

- A tela é constituída por 

duas linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot posicionado à sua  

direita no plano; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas  e  

azuis; 

- A cadeira é preta; 

- Do seu lado direito, atrás 

do pivot, visualiza-se uma 

cadeira de cor preta. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

em estúdio 

(Líder da 

AFD na 

Saxónia). 

1m 59s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Surge da direita para 

a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de cor 

branco, em caixa pequena, sem 

fundo. A sua animação de entrada é 

através do cross dissolve, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Terceiro: Oráculo é idêntico ao 

primeiro segundo; 

- Quarto: Oráculo do jornalista. 

Não Aplicável 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

12ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Revolta 

aumenta 

em Hong 

Kong. 

(Guerras, 

Violência)  

Hards 

- O pivot 

encontra-

se sentado; 

- Tela atrás 

do pivot; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida 

que vai 

falando; 

- 

Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

- O movimento da 

câmara, em primeira 

instância, está mais 

distânte, porém, vai se 

aproximando de forma 

lenta do pivot; 

- Pessoa em movimento 

em estúdio por detrás do 

pivot. Movimento da 

esquerda para a direita; 

- Atrás do pivot encontra-

se uma tela retângular 

vertical, uma imagem 

estática sobre a crise em 

Hong Kong; 

- A tela é constituída por 

duas linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot posicionado à 

sua  direita no plano; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas  e  

azuis; 

- A cadeira é preta; 

- Do seu lado direito, atrás 

do pivot, visualiza-se uma 

cadeira de cor preta. 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio 

(estudantes) 

2m 10s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo é idêntico ao 

primeiro; 

- Terceiro: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco 

a separar a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, 

em caixa pequena, sem fundo. A sua 

animação de entrada é através do cross 

dissolve, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada; 

- Quarto: Oráculo é idêntico ao 

primeiro segundo; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, 

em caixa pequena, sem fundo. A sua 

Publicidade de 

20 segundos; 
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   animação de entrada é através do cross 

dissolve, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada; 

Quinto: Oráculo é idêntico ao 

primeiro;  Atualização da informação, 

por duas vezes, no oráculo superior, 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, posicionado por 

baixo deste, não sofre alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais  

Grafismos  Observações 

 

13ª peça  

jornalística 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Papa nomeia 

mais 

Cardeais não 

Europeus 

 

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Tela atrás 

do pivot; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

  

- Plano aproximado; 

- Mulher em movimento 

em estúdio por detrás do 

pivot. Movimento da 

esquerda para a direita; 

- Atrás do pivot encontra-

se uma tela retângular 

vertical, uma imagem 

estática sobre o papa; 

- A tela é constituída por 

duas linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot posicionado à 

sua  direita no plano; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira é preta; 

- Do seu lado direito, 

atrás do pivot, visualiza-

se uma cadeira de cor 

preta. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 32s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

Primeiro: Oráculo.  

Nos 

primeiros 14s 

o pivot 

apresenta a 

informação. 

Posteriormen

te, apenas, 

permanece a 

sua voz off, 

acompanhad

a com música 

fundo, nos 

restantes 1 m 

08s da 

notícia, 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de  

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

14ª peça  

jornalística   

 

Entrevista 

por 

telefone  

 

 

 

 

 

 

 

Futuro 

Cardeal diz 

aceitar com 

muita 

humildade a 

nomeação de 

Papa  

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Tela atrás do 

pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante 

à medida que 

vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo. 

 

 

  

- Plano aproximado; 

- Atrás do pivot encontra-

se uma tela retângular 

vertical, uma imagem 

estática sobre o papa; 

- A tela é constituída por 

duas linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot posicionado à 

sua  direita no plano; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira é preta. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

através de 

aúdio. 

54s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Grafismo para som.  

Não 

Aplicável 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

15ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Arcebispo 

madeirense 

escolhido 

para Cardeal 

(Religião)  

soft 

- O pivot 

encontra-

se sentado; 

- Tela atrás 

do pivot; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida 

que vai 

falando; 

- 

Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

- Plano aproximado; 

- Atrás do pivot 

encontra-se uma 

tela retângular 

vertical, uma 

imagem estática 

sobre o papa; 

- Movimento rápido 

de um homem, da 

esquerda para a 

direita, no estúdio, 

atrás do pivot; 

- A tela é 

constituída por duas 

linhas verticais, de 

cor azul; 

- O pivot 

posicionado à sua  

direita no plano; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- A cadeira é preta. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido, 

com 2 

entrevistas 

não 

diferidas, 

fora do 

estúdio (2 

irmãs do 

Arcebispo 

nomeado). 

2M 39s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

Primeiro: Oráculo.  Primeiro: 

Oráculo. No oráculo superior, há 

uma atualização de informação, com 

o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; Há  atualização 

do oráculo superior, de pequena 

dimensão por três vezes: a primeira e 

segunda atualização são idênticas. 

No oráculo superior, há uma 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

Não 

aplicável 
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escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração;  Por 

conseguinte,  No oráculo superior, há 

uma atualização de informação, com 

o nome do editor e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, 

a separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de Agência Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodriguês 

inicia novo 

tratamento 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

25 

segundos 

Não Aplicável - O logótipo; 

- Separador de notícias: 

surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da 

outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é 

de cor vermelha e a última é 

branca.  Com texto de cor 

vermelho, letra serifada, em 

caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

Primeiro: Oráculo; 

Emerge três 

retângulos, todos em 

sequência, da 

esquerda para a 

direita, num ritmo e 

movimento 

acelarado, de cor 

vermelho, azul e 

branco, uns sobre os 

outros. O retângulo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em 

que o retângulo é 

caraterizado por 

linhas arredondadas, 

de grande dimensão, 

com texto de cor 

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 25 

segundos. 
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branco, letra 

serifada, em caixa 

alta.   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

16ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

da Maia 

perde 

mandato 

 

(Política) 

 

 Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Sala de redação por 

detrás do pivot; 

- Separação de vidro 

entre o estúdio e a 

redação; 

- Atrás do pivot, vê-

se a redação em 

pleno funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Espaço Open 

Space; 

- Movimento rápido 

de um homem, da 

direita para a 

esquerda, no estúdio, 

atrás do pivot; 

- O pivot posicionado 

ao centro do plano; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira é 

cinzenta. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 02s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Primeiro: Separador de notícias: surgem 

duas linhas arredondadas, uma atrás da outra, 

num ritmo e movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A primeira linha 

arredondada é de cor vermelha e a última é 

branca.  Texto alinhado à esquerda, numa 

leitura de cima para baixo, o nome da 

Instituição, com texto de cor vermelho, em 

caixa baixa, letra serifada; a citação, texto de 

cor preta, em caixa baixa, letra não serifada; 

O nome dos autarcas, com texto de cor 

vermelha, em caixa baixa, letra serifada. A 

animação da saída é o inverso do da entrada; 

- Segundo separador de notícias é idêntico ao 

primeiro; 

- O segundo oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo.  No oráculo superior, há uma 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

Não 

Aplicável 
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 dimensão, posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- O terceiro separador de notícias é idêntico 

ao primeiro; 

- O terceiro oráculo é idêntico ao primeiro 

oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

17ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

Envio para 

cirurgias 

no privado 

duplicou 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

sentado, à sua 

direita. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Atrás do pivot, há 

uma tela, de grande 

dimensão, retângular, 

com imagem estática 

sobre a SNS- Serviço 

Nacional de Saúde; 

- A tela é composta por 

duas barras, de cor 

azul, horizontais, uma 

no lado superior e 

outra do lado inferior 

do ecrã; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira é cinzenta; 

- Sala de redação por 

detrás do pivot. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 20s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro e segundo: Oráculo; 

- Separador de notícias: surgem 

duas linhas arredondadas, uma 

atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de 

cor vermelha e a última é branca.  

Texto centrado, numa leitura de 

cima para baixo, a primeira linha 

de texto, emerge com letra 

serifada, com texto de cor preta, 

em caixa alta; segue-se, a 

segunda frase, com o texto de cor 

vermelha, letra não serifada, com 

caixa baixa. Os restantes 

elementos, seguem com letra 

preta, com letra não serifada, em 

caixa alta, sob fundo verdiado. A 

animação da saída é o inverso do 

da entrada; 

- TVI Apresenta estudo 

sobre o envio de 

doentes para cirurgia no 

privado, visto que, 

duplicou que ano 

anterior, ou seja, 

250.924 vales – 

cirurgia, mais de 96% 

que no ano anterior. 

- TVI apresenta 

infografia dinâmica 

sobre o tempo médio de 

espera para cirurgia 

relativamente aos anos 

de 2015 a 2018, tendo 

como fonte, a SNS. 

- TVI apresenta estudo 

realizado sobre as 

cirurgias  SNS, que 

aumentou 1 % que no 

ano anterior – 594978. 



1160 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

18ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

sem tréguas 

para o governo  

(Manifestação) 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

sentado, à 

sua direita. 

 

- Plano próximo; 

- Atrás do pivot, 

há uma tela, de 

grande 

dimensão, 

retângular, com 

imagem estática 

sobre a 

revolução na 

escola; 

- A tela é 

composta por 

duas barras, de 

cor azul, 

horizontais, uma 

no lado superior 

e outra do lado 

inferior do ecrã; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio  

(Secretário 

Geral da 

PENPROF). 

1m 37s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; Posteriormente,  

no oráculo superior, há uma atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração. Depois, nova atualização da 

informação, no oráculo superior, retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por baixo 

deste, não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

Há três atualizações no retângulo superior: 

primeiro, No oráculo superior, há uma 

Não 

Aplicável 
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- Sala de redação 

por detrás do 

pivot. 

 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração. Em segundo, no 

oráculo superior, há uma atualização de 

informação, com o nome do editor e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração. Posteriormente, 

atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por baixo 

deste, não sofre alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações 

 

19ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Reutalizaç

ão de 

manuais 

escolares 

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

sentado, à 

sua direita. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- Atrás do 

pivot, há 

uma tela, de 

grande 

dimensão, 

retângular, 

com imagem 

estática 

sobre 

manuais 

escolares; 

- A tela é 

composta 

por duas 

barras, de cor 

azul, 

horizontais, 

uma no lado 

superior e 

outra do lado 

inferior do 

ecrã; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Confederação 

das 

Associações 

de Pais; 

Associação 

dos Diretores 

de Escolas e 

Presidente da 

República) 

2m 33s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

Posteriormente,  

no oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração. Posterior, há uma 

nova atualização da informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por baixo 

deste, não sofre alteração; Posteriormente,  

no oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

Não aplicável 
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respetivame

nte, os 

vermelhos, 

laranjas e 

azuis; 

- Sala de 

redação por 

detrás do 

pivot. 

 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. Posteriormente,  

no oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; 

Depois, atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por baixo 

deste, não sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. Posteriormente,  

no oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 
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branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; Depois, 

atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por baixo 

deste, não sofre alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

20ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Nova loja 

do cidadão 

abre com 

filas  

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado,no 

centro do 

plano. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação por 

detrás do pivot 

em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Espaço Open 

Space. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(cidadãs 

portuguesas) 

1m 36s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro e segundo Oráculo;  

- Terceiro: Oráculo. Posteriormente, há 

nova atualização da informação no 

retângulo, de grande dimensão, com texto 

de cor preto, letra serifada, em caixa alta. 

Surge da esquerda para a direita, sendo que, 

o retângulo superior, pequena dimensão, 

cor azul escura, não se altera: 

No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; 

- Quinto: Oráculo. 

 

  

Não Aplicável 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 
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Notícia de 
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e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

21ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Já pedem 

reembolsos 

aos país de 

Matilde 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

no seu lado 

direito do 

plano. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de redação 

por detrás do 

pivot em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Espaço Open 

Space; 

- Atrás  do pivot, 

no estúdio, 

encontra-se uma 

tela, de grande 

dimensão, de cor 

azul, com 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(advogada) 

1m 33s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro  Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. 

No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

informação, com o nome 

do entrevistado e a sua 

função, com um 

separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo 

de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. 

- 37:38 -37:40- Aquele igual à 

abertura; 

- TVI apresenta, aos 37:40 – 

38:02, oráculo com informação 

sobre as pessoas que pedem 

reembolso aos país de Matilde. 

Porém, enquanto o cenário e o 

oráculo remetem para o tema de 

destaque, o pivot fala de outro 

assunto, isto é, sobre o problema 

de saúde de Ângelo Rodriguês, 

falando “Ângelo Rodriguês vai 

dar ínicio a um tratamento 

especial para evitar a emputação 

geral de uma perna. Daqui a 

pouco em estúdio vamos tentar 

compreender o que leva os 

jovens a arriscar a saúde, a 

própria vida em troca de um 

corpo perfeito. É uma entrevista 

televisiva que vamos ter aqui no 

jornal das 8, para acompanhar 

mais à frente. Agora outras 

notícias que têm a ver com a 

saúde”.Com tudo isto, passou-se 

22 segundos com o pivot a falar 

de um assunto sem relação com 

a peça / cenário noticioso. 

- TVI mostra  a página oficial 

do facebook criada pelos país de 

Matilde a fim de angariar 
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imagem estática 

da bebe Matilde; 

- A cadeira do 

pivot é cinza; 

- Computador, à 

frente do pivot, é 

branco. 

 

No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

informação, com o nome 

do jornalista e a sua 

função, com um 

separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo 

de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. Posteriomente,  

atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, 

de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização 

do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a 

fundos para o tratamento da 

bebe; 

- Abertura de reportagem, 

acompanhada com música, nos 

primeiros 3 segundos; 

- Em suma, verificou-se que o 

cenário e o oráculo sem relação 

com a enunciação do pivot. 
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direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, posicionado 

por baixo deste, não sofre 

alteração. 

  



1169 
 

Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 
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Pivot  Cenário do 

Pivot 
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Nacional ou 
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Notícia de 
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e/ou de 
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canais  

Grafismos  Observações 

 

22ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Triatleta 

Rafael Sá 

desaparecido 

no Rio 

Minho  

(Catástrofe) 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai 

falando; 

- 

Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionad

o, no seu 

- Plano 

próximo; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivament

e, os 

vermelhos, 

laranjas, e 

azuis; 

- Sala de 

redação por 

detrás do 

pivot; 

- Atrás  do 

pivot, no 

estúdio, 

encontra-se 

uma tela, de 

grande 

dimensão, de 

cor azul, com 

imagem 

estática do 

desaparecimen

to do jovem; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Polícia 

Marítima). 

1m 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro  Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. 

No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. 

No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, por três 

vezes, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

Não Aplicável 



1170 
 

 

  

lado direito 

do plano. 

 

 

  

- A cadeira do 

pivot é cinza; 

- Computador, 

à frente do 

pivot, é 

branco. 

 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodriguês 

inicia novo 

tratamento 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1 minuto Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a 

última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num ritmo 

e movimento acelarado, de cor vermelho, azul e 

branco, uns sobre os outros. O retângulo posiciona-

se no terço inferior do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra serifada, 

em caixa alta.   

- Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

1 minuto. 

-  

Posteriormente, 

emerge a 

publicidade 

com a duração 

de 12m 29s  
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Temáticas 
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Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 
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Internacional 
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Notícia 

de 
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e/ou de 
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canais 

Grafismos  Observações 

 

23ª peça  

jornalística 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

Mergulhadores 

da marinha 

inativaram 26 

engenhos 

explosivos da 

II Guerra 

Mundial  

(Catástrofes) 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

no seu lado 

direito do 

plano. 

 

 

  

- A câmara (plano 

geral) vai até ao pivot 

(plano próximo); 

- Movimento e ritmo 

lento; 

- No plano geral viu-se 

o entrevistado, do lado 

esquerdo, sentado à 

mesa, ao pé do pivot; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Sala de redação por 

detrás do pivot em 

pleno funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Separação de vidro 

entre o estúdio e a 

redação; 

- A cadeira do pivot é 

cinza; 

- Computador, à frente 

do pivot, é branco. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 21s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da 

animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor 

branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à 

esquerda; 

- Segundo Oráculo; 

- Terceiro oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Quarto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo. 

  

O pivot apresenta 

a informação nos 

primeiros 17 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permaneceu a 

sua voz off nos 

restantes 1m 04s 

da notícia. A 

notícia teve 

acompanhamento 

de música 

durante toda a 

sua emissão. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodriguês 

inicia novo 

tratamento 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

21 

segundos 

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a última 

é branca.  Com texto de cor vermelho, letra serifada, em 

caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

21 segundos. 

A seguir 

publicidade com 

duração de 1m 

18s.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

24ª peça  

jornalística 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodriguês 

com um 

novo 

tratamento  

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante 

à medida que 

vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, ao 

centro do plano. 

 

 

  

- Plano próximo); 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de redação por detrás do 

pivot em pleno 

funcionamento com alguns 

ecrãs espalhados atrás; 

- Separação de vidro entre o 

estúdio e a redação; 

- A cadeira do pivot é cinza; 

- Computador, à frente do 

pivot, é branco; 

- Pivot a beber um copo de 

água, sendo este apanhado de 

surpresa, após o desfecho da 

publicidade; 

- Copo de água em cima da 

mesa; 

- Movimento de duas pessoas, 

da direita para a esquerda, na 

redação, atrás do pivot. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 09s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

Primeiro:  Oráculo do 

jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da 

animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, 

com linhas arredondadas, 

do lado esquerdo, possui o 

nome do jornalista, 

possuindo um separador, 

de cor branco, a separar a 

função; Os elementos 

estão alinhados à esquerda; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro oráculo é 

idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Quarto oráculo é idêntico 

ao segundo oráculo.  

Não 

Aplicável 



1175 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

25ª peça  

jornalística 

 

Entrevista em 

direto em 

estúdio 

 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodriguês 

com um novo 

tratamento  

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Encontra-se 

sentado lado 

a lado com o 

entrevistado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

- A câmara 

(plano geral do 

estúdio / 

redação) vai até 

ao pivot e 

entrevistado 

(plano 

próximo), com 

movimento e 

ritmo da câmara 

lento; 

- Movimentos 

da câmara 

durante a 

emissão entre o 

pivot e o 

entrevistado; 

- Planos mais 

dinâmicos, 

alternando entre 

o plano largo 

sobre o pivot, 

plano geral do 

estúdio, plano 

geral entre  

entrevistado e o 

pivot e 

background. 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

Mantem-se  Nacional Entrevista 

diferida em 

estúdio com 

duplo 

Profissional e 

Personal Trainer 

– Bruno 

Salgueiro. 

13m 22s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

Primeiro:  Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da 

animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa alta. 

O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor 

branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à 

esquerda; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Quarto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

Publicidade 

durante 20 

segundos; 
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ao centro do 

plano; 

- Durante a 

entrevista, 

pivot coloca 

os dois 

braços em 

cima da 

mesa 

enquanto 

fala com o 

entrevistado; 

- Pivot 

durante a 

entrevista 

permance 

com a caneta 

preta nas 

duas mão e 

apenas numa 

mão, 

depende das 

situações, 

enquanto 

fala com o 

entrevistado; 

- Conversa 

informal 

entre o pivot 

e o 

entrevistado 

durante a 

entrevista em 

direto; 

- Pivot 

despede-se 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação por 

detrás do pivot 

em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- A cadeira do 

pivot é cinza; 

- Computador, à 

frente do pivot, 

é branco; 

- 2 copos de 

água em cima 

da mesa; 

- Mesa cinzenta; 

- Na redação, 

encontra-se uma 

tela, de grande 

dimensão, toda 

com fundo azul, 

com imagem 

estática de um 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração. Posteriormente,  

atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por baixo deste, não 

sofre alteração; 

- Grafismo de janelas. Do lado 

esquerdo, encontra-se um retângulo 

com a fotografia de Ângelo 

Rodriguês, e vídeos dinâmicos 

sobre o mesmo, ocupando o canto 

esquerdo todo. Do lado direito, 

encontra-se, num retângulo, que 

ocupa o outro canto direito com a 

entrevista em direto do Personal 

Trainer. No terço inferior do ecrã 

posiciona-se o padrão da metade de 

um globo, com tons vermelhos e 

laranjas, dinâmico, a girar, da 



1177 
 

do 

entrevistado, 

dizendo: 

“Muito 

obrigado por 

teres vindo 

ao jornal das 

8. Uma boa 

noite e até à 

próxima”, 

com uma 

postura e 

tom formal e 

sério. 

 

 

  

corpo bem 

constituído; 

- 1 caneta em 

cima da mesa e 

alguns papéis; 

- Tela 

horizontal, no 

canto superior 

da redação 

surge com 

fundo vermelho, 

da direita para a 

esquerda, em 

caixa alta, letra 

não serifada, 

com texto de cor 

branco, a 

seguinte frase: “ 

o mundo em 

primeira mão- 

mais 

informações em 

TVI.PT”.  

Posteriormente, 

em fração de 

segundos, volta 

à cor azul, em 

que cada canto 

da tela tem um 

globo a girar, 

com tons 

vermelhados e 

laranjas; 

- Pessoas em 

movimento na 

esquerda para a direita. Entre os 

retângulos existe uma 

linhareduzida entre eles desse dito 

globo a girar. Posteriormente, 

emerge, no canto esquerdo outro 

retângulo com o pivot em direto da 

entrevista. Deste modo, a imagem 

do pivot encontra-se do canto 

esquerdo. A imagem do Ângelo 

Rodriguês ao meio e no canto 

direito, encontra-se posicionado o 

entrevistado, Personal Trainer. O 

terço superior do ecrã é composto 

pela cor azul escura e clara. 

Durante a entrevista, o oráculo 

esteve sempre patente. 

Posteriormente, desaparece a 

imagem do pivot e apenas 

permanece, do lado esquerdo, a 

imagem de Ângelo Rodriguês e o 

Persona Trainer, do lado direito; 

- Quinto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Grafismo de janelas. Pivot emerge 

no canto esquerdo, Ângelo 

Rodriguês no centro e o 

entrevistado, no canto direito. 

Posteriormente, o pivot que se 

posiciona o canto esquerdo 

desaparece.  

• Sexto oráculo é idêntico 

ao segundo oráculo. 

Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 
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sala de redação, 

atrás do pivot. 

 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, 

giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre 

os outros. O retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa baixa. O oráculo 

é constituído por um outro 

retângulo cinzento, de pequena 

dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de cor 

preta, em caixa alta, letra não 

serifada.  O nome do entrevistado 

aparece em negrito, separado com 

um sepador preto vertical e a 

função do entrevistado aparece 

normal. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. Porém,  o retângulo 

azul cinzento, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos 

surgem no terço inferior do ecrã. Os 
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elementos encontra-se alinhados à 

esquerda;  

- Sétimo oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Oitavo, nono e décimo oráculos 

são idênticos ao sexto oráculo; 

- Grafismo de janelas; 

- Décimo primeiro oráculo é 

idêntico ao sexto oráculo; 

- Décimo segundo, décimo terceiro, 

décimo quarto,  décimo quinto e 

décimo sexto oráculos são 

idênticos ao sexto oráculo. 
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26ª peça 

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta para 

perigo nas 

Arribas da 

Costa  

(Acidentes)  

 

Hard 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, 

no seu lado 

direito do 

plano. 

 

 

  

- Plano 

próximo; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação por 

detrás do pivot 

em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- A cadeira do 

pivot é cinza; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Residente, 

turista e 

Comandante 

de Capitania 

de Lagos). 

2m 16s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo superior, há 

nova atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração; 

- Segundo e terceiro oráculos são idênticos ao 

primeiro oráculo; 

- Quarto: Oráculo. No oráculo superior, há uma 

nova atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

Posteriormente, No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com o nome do 

- 1.12.47-

1.12.49 - 

Igual à 

abertura com 

música. 
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- Computador, 

à frente do 

pivot, é branco. 

 

editor e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração.  
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27ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

Risco máximo 

de incêndio em 

21 concelhos 

(Incêndios) 

Hard 

- O pivot encontra-

se de pé; 

- Fato escuro e 

sapatos castanhos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Pivot 

posicionado, no seu 

lado direito, de 

costas viradas para 

a janela 

envidraçada; 

- O pivot tem na 

sua mão direita um 

comando para 

“passar”a 

informação; 

 

  

- Plano próximo; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A informação é 

apresentada através da 

janela envidraçada , de 

grande dimensão. A 

janela, do seu lado 

esquerdo e direito, é 

composta por dois 

pilares diagonais 

vermelhos;  

- O estúdio é  também 

composto por pilares 

horizontais de cor azul 

e vermelha, assentes 

em janelas de vidro; 

- O chão é cinzento; 

- Na janela envidraçada 

aparece uma infográfia 

estática, com cor 

amarelo, vermelho e 

laranja, com um mapa 

Mantem-se  Nacional Não Aplicável 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

 

 

  

- TVI faz 

estudo sobre 

o índice de 

risco de 

incêndio em 

Portugal 

através de 

uma 

infografia. 
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sobre o índice de risco 

de incêndio; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 

28ª peça  

jornalística 

 

Reportagem   

 

 

 

 

 

 

 

Férias 

quentes 

em 

setembro  

 Soft 

- O pivot encontra-se de 

pé; 

- Fato escuro e sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, 

de forma constante à 

medida que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot posicionado, no 

seu lado direito, de 

costas viradas para a 

janela envidraçada; 

- O pivot tem na sua mão 

direita um comando para 

“passar”a informação. 

 

  

- Plano próximo; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- A informação é apresentada 

através da janela envidraçada , 

de grande dimensão. A janela, do 

seu lado esquerdo e direito, é 

composta por dois pilares 

diagonais vermelhos;  

- O estúdio é  também composto 

por pilares horizontais de cor 

azul e vermelha, assentes em 

janelas de vidro; 

- O chão é cinzento; 

- Na janela envidraçada aparece 

uma infográfia estática, com um 

cronómetro. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(turistas). 

1m 35s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro, 

secundo e 

terceiro 

Oráculo. 

 

 

  

- Erro 

ortográfico 

no segundo 

oráculo, no 

retângulo 

superior, de 

pequena 

dimensão, na 

palavra 

“TENPO). 
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29ª peça  

jornalística 

 

Reportagem   

 

 

 

 

 

 

 

Campanha 

de uma 

marca de 

pastelaria 

Lisboeta 

Soft 

- O pivot 

encontra-

se sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida 

que vai 

falando; 

- 

Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot 

do  lado 

esquerdo. 

 

- Plano próximo; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Espaço Open 

Space; 

- Pivot sentado 

no centro do 

plano. 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio (3 

consumidores e 

Proprietário da 

Berlinete). 

2m 17s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, há 

nova atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Quarto e quinto oráculos são idênticos ao 

primeiro oráculo. 

 

 

 

  

Não 

Aplicável 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 
ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Três 

finalistas do 

prémio “The 

Best” 

(Futebol) 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 
14 

segundos 

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a última 

é branca.  Com texto de cor vermelho, letra serifada, em 

caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto 

de cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

14 segundos. 
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30ª peça  

jornalística   

 

Entrevista 

em direto  

em estúdio 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado de 

trasferências 

a fechar  

(Futebol)  

 

Soft 

- O pivot encontra-se de pé; 

- Fato escuro e sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, 

de forma constante à 

medida que vai falando; 

- Por vezes, o pivot 

colocava as mãos 

entrelaçadas por alguns 

minutos; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot possui um comando 

na mão para apresentar a 

informação; 

- O pivot despede-se do 

entrevistado, dizendo: “ 

Até amanhã e boa noite”, 

com um sorriso;  

- O entrevistado estava 

vestido com um fato 

escuro, camisa branca e 

sapatilhas brancas. Este 

possuía uma caneta na mão 

direita e o telemóvel na 

mão esquerda;  

 

- Planos dinâmicos, alternando 

entre o plano largo  e plano 

próximo do pivot e o entrevistado 

e movimentos / ritmo de câmara 

durante a transmissão da 

informação é lenta; 

- O estúdio é composto por uma 

tela, de pequena dimensão, 

apoiada por dois pilares 

diagonais, de cor branco. Estava 

incutida no fundo ambiente da 

tela o horário decrescente do 

acontecimento; 

- O estúdio é composto por 

grandes vidraças de vidro, com 

pilares diagonais vermelhos e 

brancos e pilares horizontais de 

cor azul, de grandes dimensões; 

- O pivot encontra-se de pé, 

posicionado no lado esquerdo da 

tela, enquanto o entrevistado está 

posicionado no lado direito da 

tela; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Chão cinzento; 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Entrevista 

em direto 

do 

estúdio 

televisivo 

da TVI. 

(Rui 

Pedro 

Braz). 

5m 08s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- O primeiro, 

segundo, 

terceiro, quarto, 

quinto, sexto, 

sétimo e oitavo: 

Oráculos; 

- Grafismo de 

janelas. O ecrã 

divide-se em 

dois retângulos 

que ocupam o 

ecrã. O 

entrevistadi 

ocupa o 

retângulo do 

canto direito do 

ecrã, enquanto 

que  o 

acontecimento a 

decorrer, 

posicionava-se 

no outro 

retângulo no 

canto esquerdo 

do ecrã. 

 

Não 

Aplicável 
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- Outra tela, com elementos 

visuais dinâmicos, globo a girar 

da esquerda para a direita, com 

cores vermelhas e laranjas. 
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31ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado de 

trasferências 

a fechar  

(Futebol)  

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

de pé; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

- O estúdio é composto por 

grandes vidraças de vidro, 

com pilares diagonais 

vermelhos e brancos e 

pilares horizontais de cor 

azul, de grandes 

dimensões; 

- O pivot encontra-se de 

pé, posicionado no lado 

esquerdo da tela, enquanto 

o entrevistado está 

posicionado no lado 

direito da tela; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Do lado esquerdo do 

ecrã, encontra-se de lado 

com o pivot, metade de 

uma tela, com elementos 

visuais dinâmicos, globo a 

girar da esquerda para a 

direita, com cores 

vermelhas e laranjas. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Treinador 

do 

Benfica); 

1m 18s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo que surge no canto 

superior direito do ecrã. Surge num 

retângulo preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, “Imagens `Sport 

TV`. A animação de entreada surge 

da direita para a esquerda, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do entrada. Os elementos 

estão alinhados à direita;  

- Segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita. 

  

Não 

Aplicável 
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32ª peça  

jornalística   

 

Direto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado de 

trasferências 

a fechar  

(Futebol)  

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Na 30ª peça 

jornalística, o 

pivot encontrava-

se com os 

cotovelos e o 

corpo 

ligeriramente 

inclinado em 

cima da mesa; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No direto, o 

pivot 

comprimenta o 

- Sala de 

redação por 

detrás do pivot 

em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- Separação de 

um vidro entre 

o estúdio e a 

redação; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

Mantem-se  Nacional Diferido, 

com 1 

entrevista 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Vice 

campeã 

de Judo 

(-70K); 

2m 35s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Grafismo de janelas. O ecrã fica separado 

por dois retângulos, em que, o pivot encontra-

se posicionado no canto diretio do ecrã e o 

jornalista que está no local da ocorrência, 

encontra-se posicionado no canto direito do 

ecrã; Como fundo ambiente encontra-se um 

globo dinâmico, com cores compreendidas 

entre o vermelho e laranja, movimentando-se 

de forma circular, havendo uma linha fina 

entre o grafismo de janelas que se pode 

visualizar esse movimento do globo; 

- Primeiro:  Oráculo do jornalista. Posiciona-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Surge 

da esquerda para a direita, através da 

animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a função; 

Os elementos estão alinhados à esquerda; 

- Segundo: Oráculo composto por três 

retângulos. Primeiro emerge o globo 

terrestre, com elementos brancos dentro 

deste, girando da esquerda para a direita, 

posicionado no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Por cima do globo surge um retângulo, 

Não 

Aplicável 
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jornalista, 

dizendo: “Boa 

noite”, com os 

cotovelos em 

cima da mesa, 

corpo inclinado 

ligeriramente 

para a frente, 

com tom sério e 

formal; 

- O jornalista 

responde-lhe: 

“Boa noite” ao 

pivot com um ar 

mais 

descontraído. 

 

do tamanho de cumprimento desta figura 

geomética, com linhas arredondadas, 

retângulo azul, com letra de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada, Direto. Posteriomente, 

em fração de segundos, emerge uma 

sequência de retângulos, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelha, azul 

e branca, uns sobre os outros, movimento da 

esquerda para a direita, com texto de cor azul, 

em caixa alta, letra serifada. Este retângulo 

ocupa o terço inferior do ecrã. 

Posteriormente, em fração de segundos, 

aparece um retângulo, de pequena dimensão, 

de linhas arredondadas, retângulo de cor azul  

escuro, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada. Entretanto, no 

retângulo superior, de cor azul escura, emerge 

um novo, com as caraterísticas já 

mencionadas com nova atualização do nome 

da entrevistada e a sua função. O nome da 

entrevistada, com texto de cor branco, 

negrito, em caia alta, contendo um separador 

vertical branco a separar, e a sua função, 

conte´m texto de cor branco, em caixa alta, 

mas não está a negrito. Posteriormente, 

atualização do mesmo retângulo com nova 

informação; Posteriormente, surge um novo 

retângulo, de grandes dimensões, com nova 

informação. As caraterísticas são as mesmas, 

porém, só modifica a informação atualizada; 

- Terceiro:  Oráculo.  Primeiro emerge o 

globo terrestre, com elementos brancos 

dentro deste, girando da esquerda para a 

direita, posicionado no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Por cima do globo surge 

um retângulo, do tamanho de cumprimento 
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desta figura geomética, com linhas 

arredondadas, retângulo azul, com letra de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada, 

Direto. Emerge, em fração de segundos,  três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, em que o retângulo 

é caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa alta. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão, posicionado 

por cima deste já referido, com texto de cor 

branco, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. Os 

elementos encontra-se alinhados à esquerda.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

 
33peça  

jornalística   

 

Notícia 

 
 
 
 
 
 
 

Prémio `The 

Best`. 

Ronaldo, 

Messi e Van 

Dijk 

nomeados  

(Futebol) 

 

Soft 

- O pivot 

encontra-se 

sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo. 

 

- Atrás do 

pivot, 

encontra-se 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

azul, com 

imagem 

estática sobre a 

FIFA; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

laranjas, azuis; 

- Plano 

próximo; 

- Encontra-se 

posicionado à 

sua direita no 

plano. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

2m 28s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo que surge no canto superior 

direito do ecrã. Surge num retângulo preto, 

com linhas arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra não serifada, 

dizendo, “Imagens `Fifa TV`. A animação 

de entreada surge da direita para a esquerda, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Segundo: Oráculo do jornalista /pivot  – 

composto por um  retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão, linhas arredondadas, 

com texto de cor branca, caixa alta.  O  

retângulo  adquire o comprimento  conforme 

o nome do pivot. A animação de entrada é 

através de cross dissolve, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Encontra-se alinhado à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. A linha de texto é preenchida com o 

nome do pivot; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo.  

Não 

Aplicável 
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Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 
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34 ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Prémio 

`the best`. 

Ronaldo, 

Messi e 

Van Dijk 

nomeados  

(Futebol) 

Soft 

- O pivot 

encontra-

se sentado; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante à 

medida 

que vai 

falando; 

- 

Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot 

do  lado 

esquerdo. 

 

- Atrás do 

pivot, encontra-

se uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

azul, com 

imagem 

estática sobre 

treinador Jesus; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Plano 

próximo; 

- Encontra-se 

posicionado à 

sua direita no 

plano. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

diferida. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Treinador 

de 

Flamengo). 

1m 38s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo que surge no canto superior direito do 

ecrã. Surge num retângulo preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de cor branco, em caixa 

alta, com letra não serifada, dizendo, “Premiere”. 

A animação de entreada surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do entrada. Os elementos estão alinhados 

à direita; 

- Grafismo: Permanece o globo, a girar, 

movimento da esquerda para a direita, dinâmico, 

com três linhas pequenas, de cor vermelha, a 

movimentar-se à volta do globo; Posicionado no 

canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre alteração.  

Posteriomente, Atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

Não Aplicável 
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dimensão, retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, posicionado por 

baixo deste, não sofre alteração.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 
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Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 
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jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações 

Não 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

Desfecho 

do 

Telejornal 

- O pivot encontra-se 

sentado, com os 

braços em cima da 

mesa; 

- Fato escuro; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- Despede-se no final 

do telejornal dizendo: 

“É tudo neste jornal 

das 8, tenham uma 

boa noite e até 

amanhã”, com uma 

postura e tom sério e 

formal, abaixando, 

posteriormente, o 

olhar para o 

computador; 

- Pivot encontra-se 

posicionado à sua 

direita no plano. 

- Atrás do pivot, 

encontra-se uma tela, 

de grande dimensão, 

toda azul, com 

imagem estática 

sobre o jornal das 8 e 

o globo, laranja e 

vermelho, a girar de 

forma dinâmica; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A câmara vai do 

pivot (plano 

próximo) para um 

plano geral do 

estúdio; 

- Cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- A mesa do pivot, e o 

computador é 

cinzento. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Créditos finais: emerge três retângulos, 

de cor vermelho, azul e branco, num 

retângulo azul, uns sobre os outros, 

preenchem um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que cada pessoa, 

pode ter mais que um nome a 

desempenhar a função e respetivo  nome. 

Texto da função aparece, com cor azul, 

caixa pequena, enquanto que o nome dos 

profissionais aparece, com texto de cor 

azul, caixa alta. Os retângulos emergem 

no meio do terço inferior do ecrã, 

espandindo as suas partes para cada 

canto do ecrã. O texto aparece no meio 

do retângulo, em que, a informação está 

alinhada, uma à esquerda e outra 

alinhada à direita. Os movimentos de 

entrada e saída são rápidos.  

Desfecho do 

Jornal das 8 

com música 

fundo 

durante os 17 

segundos de 

desfecho. 
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APÊNDICE 16. JORNAL DAS 8 DA TVI – DIA 3 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

- Pivot aparece 

posicionado,  no centro 

da janela envidraçada, 

de pé; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para apresentar a 

informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e movimento 

corporal à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- O pivot faz abertura 

do telejornal dizendo 

“Bem vindos ao Jornal 

das 8”, com um tom e 

postura formal e séria; 

- No casaco do fato tem 

um lenço branco dentro 

do bolso. 

 

 

  

- Abertura acompanhada com 

música; 

- A câmara segue de um plano amplo 

para um plano geral do estúdio que 

posteriormente vai em direção do 

pivot (plano próximo);  

- O movimento e o ritmo  de abertura 

da câmara foi lento; 

- A abertura da primeira parte do 

telejornal acompanhada de música; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot está uma tela, 

designada por a enorme janela 

envidraçada onde é apresentada a 

informação. Nela, está inserida 

informação sobre as legislativas 

2019.  Posteriormente, aparece, num 

movimento e ritmo lento a imagem 

de Rui Rio por detrás do pivot; 

- Estúdio é composto por pilares, de 

grandes dimensões, horizontais, de 

cor azul e diagonais de azul e 

branco; 

- Chão cinzento. 

 

 

O logótipo 

posiciona-se 

no canto 

superior 

esquerdo, 

fazendo se 

seguir por 

baixo do 

horário. O 

logótipo é 

composto 

por cores 

quentes, 

respetivame

nte, o 

vermelho, 

azul, laranja 

e branco.  

Nacional Não 

Aplicável 

1m 59s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – 

Ajuda à 

produção; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  

Oráculo do 

jornalista 

/pivot.  

- Abertura do 

telejornal: 

duração de 10 

segundos 

acompanhado 

com música; 

- O pivot 

aparece nos 

primeiros 42 

segundos a 

apresentar a 

informação, 

acompanhado 

com música. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 17 

segundos da 

notícia; 

- Separador de 

notícias sobre 

as legislativas 

de 2019, por 

apenas 3 

segundos, 

acompanhado 

com música. 



1200 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporting 

rescinde com 

Marcel Keizer 

(Futebol)  

Soft 

- Pivot 

aparece 

posicionado,  

no centro da 

tela, 

designada por 

a janela 

envidraçada, 

de pé, de 

costas 

voltadas para  

a tela; 

- Fato escuro, 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- O pivot tem 

um comando 

na sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante, e 

movimento 

- A câmara 

segue de um 

plano geral do 

estúdio que 

posteriormente 

vai em direção 

do pivot (plano 

próximo).  

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara é lento; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot 

está uma tela, 

designada por a 

enorme janela 

envidraçada, 

contendo como 

fundo de 

Mantêm- se Nacional Não 

diferido. 

Com duas 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio 

(Presidente 

do Sporting 

e Ex- 

Treinador 

do 

Sporting). 

3m 01s Aplicável  - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo. Primeiro, emerge o 

globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

Não Aplicável 
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corporal à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco dentro 

do bolso. 

 

 

  

ambiente verde 

e o treinador e 

logótipo da 

equipa do 

Sporting; 

- Por detrás do 

pivot, encontra-

se uma tela, 

janela 

envidraçada, de 

grande 

dimensão. A 

tela é 

constituída por 

três telas. Ou 

seja, por uma 

tela horizontal, 

de grande 

dimensão e por 

mais duas telas 

verticais, 

posicionadas, 

uma, no lado 

esquerdo, e a 

outra, do lado 

direito da tela 

horizontal, 

formando uma 

só tela; 

- A tela é 

composta por 

dois pilares 

diagonais, de 

grandes 

dimensões, de 

cor vermelha; 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é caraterizado com 

linhas arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra serifada, em 

caixa pequena. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul escura, em 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação de entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Terceiro Oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Quatro Oráculo é idêntico ao segundo 

oráculo; 

- Quinto: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito do 

ecrã. Surge da direita para a esquerda, 

através da animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas arredondadas, 

do lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador de 

cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão alinhados 

à direita; 
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- O estúdio é 

composto por 

pilares 

horizontais, de 

grandes 

dimensões, de 

cor azul e 

branco; 

- Estúdio é 

composto por 

pilares, de 

grandes 

dimensões, 

horizontais, de 

cor azul e 

diagonais de 

azul e branco; 

- Chão 

cinzento. 

 

 

- Legendagem de tradução para a língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em 

caixa baixa, sem fundo. Surge no terço 

inferior do ecrã; 

- Grafismo que surge no canto superior 

direito do ecrã. Surge num retângulo preto, 

com linhas arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, “Imagens `Sporting TV`. 

A animação de entreada surge da direita 

para a esquerda, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do entrada. Os 

elementos estão alinhados à direita;  

- Sexto: Oráculo. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de informação, com 

o nome do jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Sétimo: Oráculo surge no terço inferior do 

ecrã. Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. O processo de animação de 

entrada é através do cross dissolve, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do 

da entradaSurgem da esquerda para a 

direita. Em primeiro lugar emerge o globo 

terrestre, com elementos brancos dentro 

deste, mantêm se como ícone da 
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informação, circunscrito, pelo seu lado 

esquerdo por uma linha vermelha estática e 

três linhas pequenas dinâmicas que andam 

à volta do globo. De seguida, através do 

movimento do cross dissolve, emerge três 

retângulos, com linhas arredondadas, uns 

sobre os outros, o primeiro, vermelho, o 

segundo, azul e o terceiro branco. Ambos 

os retângulos, com texto de cor preta, caixa 

alta, letra serifada.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel 

Keizer 

despedido 

(Futebol)  

Hard 

- Pivot aparece 

posicionado,  à sua 

direita, na tela, 

designada por a janela 

envidraçada, de pé, de 

costas voltadas para  a 

tela; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para apresentar a 

informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e movimento 

corporal à medida que 

vai falando; 

- Micro- fone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

No casaco do fato tem 

um lenço branco dentro 

do bolso. 

 

  

- Plano 

próximo;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Por detrás do 

pivot, encontra-

se uma tela, de 

grande 

dimensão, com 

fundo ambiente 

verde e a 

imagem de 

Marcel Keizer. 

 

 

Mantêm- se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Frederico 

Varandas) 

2m 36s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo. Não se altera o 

retângulo superior, de pequena 

dimensão de cor azul escura. Porém, 

modifica-se  

O retângulo branco, de grande 

dimensão, com atualização da 

informação. As caraterísticas mantêm-

se; 

- Grafismo que surge no canto superior 

direito do ecrã. Surge num retângulo 

preto, com linhas arredondadas,  em 

texto de cor branco, em caixa alta, com 

letra não serifada, dizendo, “12 de 

novembro`. A animação de entreada 

surge da direita para a esquerda, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita;  

- Segundo: Oráculo.  

Não Aplicável 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

4ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporting 

rescinde 

com 

Marcel 

Keizer 

 

(Futebol) 

  

Soft 

- Pivot aparece 

posicionado,  à sua 

direita, na tela, 

designada por a janela 

envidraçada, de pé, de 

costas voltadas para  a 

tela; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para apresentar 

a informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

  

- Plano próximo;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Por detrás do 

pivot, encontra-se 

uma tela, de 

grande dimensão, 

com fundo 

ambiente verde e a 

imagem  do 

logótipo do 

sporting, com 

animação 

dinâmica; 

- A tela é 

suportada por dois 

pilares diagonais, 

de grandes 

dimensões, de cor 

vermelha. 

 

Mantêm- se Nacional Não 

Aplicável 

1 minuto Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo;  

- Segundo: Oráculo.  

Não Aplicável 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  e/ou 

de outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça  

jornalística   

 

Entrevista 

em direto 

do estúdio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporting 

rescinde 

com 

Marcel 

Keizer 

(Futebol)  

Soft 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Do lado 

direito do ecrã 

encontra-se o 

entrevistado; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem 

um comando 

na sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante, e 

movimento 

corporal à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

- Planos mais 

dinâmicos, 

alternando-se 

entre o lano 

geral do estúdio 

e o plano 

próximo do 

pivot ou 

entrevistado; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a redação 

em pleno 

funcionamento 

com alguns 

ecrãs  

espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação;  

- A mesa é 

branca, à frente 

desta e 

constituída por 3 

triângulos: 2 

inferiores e um 

superior. Ambos 

de cor vermelha; 

- O decór do 

estúdio, em 

Mantêm- se Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida em 

estúdio na 

TVI. 

(Comentador 

da TVI) 

6 m 22s Não Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Grafismo de janelas.  Aparecem 

dois retângulos, de grande 

dimensão, no ecrã. No retãngulo 

do lado direito posiciona-se o 

entrevistado e no canto esquerdo 

mostra em vídeo o acontecimento. 

Como fundo, tem um globo, de or 

laranja  vermelha a girar, da 

esquerda para a direita, havendo 

Não Aplicável 
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casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do 

bolso; 

- O pivot 

cumprimenta 

o entrevistado, 

dizendo: “Boa 

noite”, com 

postura e tom 

formal e séria 

e o 

entrevistado 

responde de 

igual forma; 

- O 

entrevistado 

está vestido 

com fato 

escuro e tem 

um microfone 

de lapela; 

- Pivot 

despede-se do 

entrevistado, 

dizendo “até 

uma próxima 

vez, Boa 

noite”; 

 

  

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos e 

laranjas, azuis; 

- Por detrás do 

pivot, encontra-

se uma tela, de 

grande 

dimensão, com 

fundo ambiente 

verde e a 

imagem  do 

logótipo do 

Sporting, com 

animação 

dinâmica; 

- A tela é 

suportada por 

dois pilares 

diagonais, de 

grandes 

dimensões, de 

cor vermelha; 

- Pessoas em 

movimento na 

redação. Surgem 

da esquerda para 

a direita. 

 

 

uma linha que separa estes dois 

retângulos e se pode ver este 

movimento dinâmico; Em fração 

de segundos, emerge no canto 

esquerdo a imagem do pivot. Neste 

momento encontram-se três 

janelas em ação, isto é, no canto 

esquerdo, a imagem do pivot, no 

centro, o vídeo da ocorrência, e no 

lado direito, a imagem do 

entrevistador. Posteriormente, 

desaparece a imagem do pivot e 

permanece, no lado esquerdo, o 

vídeo da ocorrência, e do lado 

direito, a imagem do pivot; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo. Primeiro, 

emerge o globo terrestre dinâmico, 

no canto inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de 

pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem 

como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a 

direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, 

uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa 
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pequena. O oráculo é constituído 

por um outro retângulo branco, de 

pequena dimensão, posicionado 

por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa 

alta, letra não serifada. O processo 

de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  

o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, 

de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. 

Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Grafismo de janelas; 

- Quinto: Oráculo; 

- Sexto: Oráculo.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça 

jornalistica  

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Boris Johnson 

perde maioria 

 

(Hard) 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

21 Segundos Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a 

direita. A primeira linha arredondada é de cor 

vermelha e a última é branca.  Com texto de 

cor vermelho, letra serifada, em caixa alta, 

dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a 

direita, num ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho, azul e branco, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

21 segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça 

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian arrasa 

as Bahamas 

(Inundação 

/Catástrofe) 

 

Hard   

- Pivot 

aparece 

posicionado,  

à sua direita, 

na tela, 

designada 

por a janela 

envidraçada, 

de pé, de 

costas 

voltadas 

para  a tela; 

- Fato 

escuro e 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- O pivot 

tem um 

comando na 

sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula 

com as 

- Plano 

próximo;  

- O decór 

do estúdio, 

em termos 

da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons 

quentes, 

respetivam

ente, os 

vermelhos, 

laranjas e 

azuis; 

- Por detrás 

do pivot, 

encontra-se 

uma tela, de 

grande 

dimensão, 

com vídeo 

sobre o 

Furacão 

Dorian; 

- A tela é 

suportada 

por dois 

pilares 

Mantêm- se Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

das 

Bahamas); 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Deputado 

do 

Parlamento 

das 

Bahamas). 

2m 36s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito do 

ecrã. Surge da direita para a esquerda, através 

da animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a 

separar a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa,em caixa baixa, com texto de cor 

branco, sem fundo. Os elementos 

posicionam-se no terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito do 

ecrã. Surge da direita para a esquerda, através 

da animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a 

Reportagem 

acompanhada 

de música nos 

primeiros 6 

segundos. 
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mãos, de 

forma 

constante, e 

movimento 

corporal à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso. 

 

 

  

diagonais, 

de grandes 

dimensões, 

de cor 

vermelha; 

- O estúdio 

é composto 

por pilares 

horizontais, 

de grandes 

dimensões, 

azuis e 

brancos e 

por grandes 

janelas; 

- O chão é 

cinzento. 

 

 

separar a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa,em caixa baixa, com texto de cor 

branco, sem fundo. Os elementos 

posicionam-se no terço inferior do ecrã; 

- Quarto:  Oráculo do jornalista. Posiciona-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a função; 

Os elementos estão alinhados à esquerda.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian  

caminha 

para a 

Flórida 

(Inundação 

/Catástrofe) 

 

Hard   

- Pivot aparece 

posicionado,  à sua 

direita, na tela, 

designada por a 

janela envidraçada, 

de pé, de costas 

voltadas para  a 

tela; 

- Fato escuro e 

sapatos castanhos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua 

mão direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento 

corporal à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Plano proximado; 

- Movimento e ritmo 

da câmara em 

direção ao pivot é 

lenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Por detrás do pivot, 

encontra-se uma 

tela, de grande 

dimensão, com 

vídeos sobre o 

Furacão Dorian; 

- A tela é suportada 

por dois pilares 

diagonais, de 

grandes dimensões, 

de cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por pilares 

horizontais, de 

grandes dimensões, 

azuis e brancos e por 

grandes janelas; 

Mantêm- se Internacional Não 

diferido. 

Com 6 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(residentes). 

2m 54s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo; 

- Segundo:  Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa,em caixa baixa, 

com texto de cor branco, sem fundo. 

Os elementos posicionam-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro:  Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

Não Aplicável 
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- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

- O chão é cinzento. 

 

 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor 

branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à 

esquerda.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian   

 

(Inundação 

/Catástrofe) 

 

Hard   

- Pivot aparece posicionado no 

canto direito do ecrã, em pé, de 

costas voltadas para a enorme 

janela envidraçada; 

- Fato escuro e sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um comando na 

sua mão direita para apresentar 

a informação; 

- Gesticula com as mãos, de 

forma constante, e movimento 

corporal à medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela colocado 

no casaco do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato tem um 

lenço branco dentro do bolso. 

 

 

  

- Plano proximado; 

- Acompanhado de música; 

- Movimento e ritmo da câmara 

em direção ao pivot é lenta;  

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- O pivot, encontra-se 

posicionado ao lado de uma 

enorme janela envidraçada, onde 

a informação é apresentada. A 

janela envidraçada, de enorme 

dimensão é composta por uma 

infografia dinâmica sobre o 

Furacão Dorian; 

- A janela envidraçada é 

suportada por dois pilares 

diagonais, de grandes 

dimensões, de cor vermelha; 

- O estúdio é composto por 

pilares horizontais, de grandes 

dimensões, azuis e brancos e por 

grandes janelas; 

- O chão é cinzento. 

 

 

Mantêm- se Internacional Não 

Aplicável 

1m 01s Aplicável - O 

logótipo; 

- Grafismo 

– Ajuda à 

produção; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa;  

- TVI faz 

estudo sobre o 

Furacão Dorian 

através da 

apresentação 

de uma 

infografia 

dinâmica; 

- Dos 18:29 – 

18:49 – ou 

seja, nos 

primeiros 20 

segundos o 

pivot apresenta 

a informação. 

Posteriormente, 

nos 18:50 – 

19:30, isto é, 

nos restantes 

40 segundos, o 

pivot apresenta 

a notícia 

acompanhado 

com música. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

num barco na 

California 

que fez 25 

mortos e 9 

pessoas 

desaparecidas 

 

Hard   

- Pivot aparece 

posicionado,  à direita 

no ecrã / janela 

envidraçada, em pé, de 

costas voltadas para a 

mesma; 

- Fato escuro e sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para apresentar 

a informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço branco dentro 

do bolso. 

 

 

  

- Plano proximado; 

- Acompanhado com 

música; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Por detrás do pivot, 

encontra-se uma tela, de 

grande dimensão, com 

infografia dinâmica sobre 

o incêndio na California 

contendo elementos 

visuais (símbolos de 

localização, sinalização); 

- A tela é suportada por 

dois pilares diagonais, de 

grandes dimensões, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é composto 

por pilares horizontais, de 

grandes dimensões, azuis 

e brancos e por grandes 

janelas; 

- O chão é cinzento. 

 

 

Mantêm- se Internacional Não 

Aplicável 

15 

segundos 

Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à 

produção; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa;  

-Acompanhado 

com música 

fundo durante 

toda a notícia; 

- TVI faz 

estudo sobre o 

incêndio 

ocorrido na 

Califórnia, 

apresentando a 

informação 

através de uma 

infografia 

dinâmica. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

10ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian  

caminha 

para a 

Flórida 

(Inundação 

/Catástrofe) 

 

Hard   

- Pivot aparece 

posicionado,  à sua 

direita, na tela, 

designada por a janela 

envidraçada, de pé, de 

costas voltadas para  a 

tela; 

- Fato escuro e sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para apresentar 

a informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

 

- Plano proximado; 

- Movimento e ritmo 

da câmara em 

direção ao pivot é 

lenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Por detrás do pivot, 

encontra-se uma 

tela, de grande 

dimensão, com 

vídeos sobre o 

Furacão Dorian; 

- A tela é suportada 

por dois pilares 

diagonais, de 

grandes dimensões, 

de cor vermelha. 

- O estúdio é 

composto por 

pilares horizontais, 

de grandes 

dimensões, azuis e 

Mantêm- se Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Guarda 

Costeira 

dos 

Estados 

Unidos e 

dois 

Xarifes de 

Santa 

Bárbara). 

1m 56s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa,em caixa baixa, 

com texto de cor branco, sem fundo. 

Os elementos posicionam-se no terço 

inferior do ecrã; 

- O segundo e o terceiro oráculos são 

idênticos ao primeiro oráculo; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa,em caixa baixa, 

com texto de cor branco, sem fundo. 

Não 

Aplicável 
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brancos e por 

grandes janelas; 

- O chão é cinzento. 

 

 

Os elementos posicionam-se no terço 

inferior do ecrã. 
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Temáticas 
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Pivot  Cenário do Pivot Descrição 
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Notícia 

Nacional ou 
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não 
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Notícia 

de 
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e/ou de 
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canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris 

Johnson 

perde 

maioria 

parlamentar 

com 

deserção de 

Deputado 

Anti-Brexit 

  

(Política)  

 

Hard 

- Pivot aparece 

posicionado,  no lado 

esquerdo do ecrã /tela, 

de grande dimensão, 

em pé, de costas 

voltadas para  a 

mesma; 

- Fato escuro, sapatos 

castanhos; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para apresentar 

a informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

 

- A câmara, da direita para 

a esquerda, segue de um 

plano geral e vai em 

direção do pivot (plano 

próximo);  

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara é 

lento; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Atrás do pivot está uma 

tela, de grande dimensão, 

cimposta no fundo de 

ambiente, a fotografia 

estática sobre a Tower 

Bridge do Reino Unido; 

- A tela é constituída por 

três telas. Ou seja, por 

uma tela horizontal, de 

grande dimensão e por 

mais duas telas verticais, 

posicionadas, uma, no 

lado esquerdo, e a outra, 

do lado direito da tela 

Mantêm- se Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Britânico; 

Partido 

Nacional 

Escocês e 

Líder do 

Partido 

Trabalhista). 

2m 23 s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à 

produção; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo:  Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do 

ecrã. Surge da direita para 

a esquerda, através da 

animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, 

com linhas arredondadas, 

do lado esquerdado, possui 

o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de 

cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados 

à direita; 

- Legendagem de tradução 

para língua portuguesa,em 

caixa baixa, com texto de 

cor branco, sem fundo. Os 

TVI na 

reportagem 

assinala com 

um círculo de 

cor vermelha 

o Primeiro 

Ministro 

Britânico ao 

momento que 

o autor 

supracitado dá 

um ar de graça 

democrática 

no meio dos 

demais. 
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horizontal, formando uma 

só tela; 

- A tela é composta por 

dois pilares diagonais, de 

grandes dimensões, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é composto 

por pilares horizontais, de 

grandes dimensões, de cor 

azul e branco; 

- Estúdio é composto por 

pilares, de grandes 

dimensões, horizontais, 

de cor azul e diagonais de 

azul e branco; 

- Chão cinzento. 

 

 

elementos posicionam-se 

no terço inferior do ecrã; 

- Terceiro,  quarto e quinto 

oráculos são idênticos ao 

segundo oráculo; 

- Legendagem de tradução 

para língua portuguesa,em 

caixa baixa, com texto de 

cor branco, sem fundo. Os 

elementos posicionam-se 

no terço inferior do ecrã; 

Sexto:  Oráculo do 

jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da 

animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do 

lado esquerdo, possui o 

nome do jornalista, 

possuindo um separador, de 

cor branco, a separar a 

função; Os elementos estão 

alinhados à esquerda;  
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ª peça  

jornalística 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Rui Rio 

responde na 

TVI e TVI21 

“tenho uma 

pergunta para 

si” 

Não Aplicável 

 

  

Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 07s Não 

Aplicável 

- Logótipo; 

- Separador de notícias: 

surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da 

outra, num ritmo e movimento 

acelarado, da esquerda para a 

direita. A primeira linha 

arredondada é de cor vermelha 

e a última é branca.  Com texto 

de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, 

dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge 

três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a 

direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns 

sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior 

do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em 

caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 

1m 07s 

segundos. 
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Temáticas 
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Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 
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Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 
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e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Há apoios para 

óculos e 

medicamentos  

 (Saúde)  

Soft 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de redação 

está atrás do pivot; 

- Movimento de uma 

pessoa na redação. 

Levanta-se e 

movimenta-se para o 

lado direito; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Possui as mãos 

entrelaçadas em cima 

da mesa enquanto 

comunica, algumas 

vezes; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

- Plano próximo; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a redação 

em pleno 

funcionamento 

com alguns ecrãs  

espalhados atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento de 

uma pessoa na 

redação. Levanta-

se e movimenta-

se para o lado 

direito. 

 

Mantêm- se Nacional Não diferido. 

Com2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio  

(Presidente 

Associação 

de Medicina 

Geral e 

Familiar e 

Apoio Social 

/ Associação 

de Vila 

D`esta). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à 

produção; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. No 

oráculo superior, há nova 

atualização de informação, 

com o nome do 

entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, 

posicionado por cima deste, 

não sofre alteração. 

Posteriormente, desaparece 

o oráculo superior, de 

pequena dimensão, e 

apenas permenace o 

TVI faz estudo 

sobre os 

idosos 

portugueses 

pedem menos 

beneficios / 

apoios de 

saúde fazendo 

a comparação 

entre o ano de 

2018 e 2015, 

através de uma 

gráfico 

dinâmico, 

constituída por 

retângulos 

transparentes 

com linhas 

redondadas. 

- Publicidade 

de 15 minutos. 
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retângulo de grande 

dimensão, com letra 

serifada; 

- Terceiro: oráculo. No 

oráculo superior, há nova 

atualização de informação, 

com o nome do 

entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, 

posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. 
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13ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Propinas 

em atraso 

sem multa 

e sem juros  

(Educação) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada atrás 

do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante, 

à medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, 

encontra-se 

posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática de uma 

universidade; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

Mantêm- se Nacional Não 

Aplicável 

1m 30s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre alteração. 

Posteriormente, desaparece o oráculo superior, 

de pequena dimensão e apenas permance o 

retângulo, de grande dimensão. 

TVI faz estudo 

sobre o 

pagamento das 

proprinas em 

atrasso e 

apresenta 

através de uma 

infografia 

dinâmica o 

plano de 

regulamentação 

nas 

universidades.  
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 
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Descrição 
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Internacional 
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de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

14ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Ar é mau 

junto ao 

aeroporto 

de Lisboa 

 (Problemas 

Ambientais)  

Hard 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

nocasaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, 

encontra-se 

posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática de um 

aeroporto; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

Mantêm- se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 8 

Investigadora 

e Autora do 

estudo). 

1m 46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo;  

No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração. Posteriormente,  Atualização de 

nova informação, no oráculo superior, 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por baixo deste, não sofre 

alteração; 

Não Aplicável 
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lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração.  No oráculo superior, há uma 

nova atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística  

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Serra da 

estrela é novo 

Geopark 

Mundial 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

55s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. 

A primeira linha arredondada é de cor vermelha 

e a última é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo é caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

55s segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

15ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Ar é mau 

junto ao 

aeroporto 

de Lisboa 

 (Problemas 

Ambientais)  

Hard 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, encontra-

se posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática de um 

aeroporto; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

Mantêm- se Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio  

(Investigadora 

e Autora do 

estudo). 

1m 46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo;  No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração. 

Posteriormente,  Atualização de nova 

informação, no oráculo superior, retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por baixo 

deste, não sofre alteração; 

Não Aplicável 
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lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração.  No oráculo superior, há uma 

nova atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração.  
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16ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodriguês 

continua 

internado  

(Saúde)  

Hard 

- Pivot aparece sentado; 

- A sala de redação está atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande dimensão 

encontra-se posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, de 

forma constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem um 

lenço branco dentro do 

bolso. 

 

 

- Plano próximo; 

- Pivot posicionado à esquerda 

do ecrã; 

- Atrás do pivot, encontra-se 

posicionada uma tela, de grande 

dimensão, toda de cor azul, com 

imagem estática com um corpo 

esculpido e enjeções; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis. 

 

Mantêm- se Nacional Não 

Aplicavél 

1m 46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – 

Ajuda à 

produção; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  

Oráculo;  

- Segundo: 

Oráculo; 

- Terceiro: 

Oráculo;  

30:07 – 

30:12 – 

momento que 

o pivot 

começa a 

apresentar a 

informação e 

nestes 

primeiros 5 

segundos, 

acompanhado 

com música, 

sendo que os 

restantes 12 

segundos a 

música 

desaparece. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 
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Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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e/ou de 
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17ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

TVI explica 

tratamento do 

ator Ângelo 

Rodrigues – 

os `Milagres 

da Câmara 

Hiperbárica`  

 

(Saúde)  

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, encontra-

se posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática com 

um corpo 

esculpido e 

enjeções; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas  e  

azuis. 

Mantêm- se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Hospital 

das Forças 

Armadas). 

3m 49s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração. 

- Segundo: Oráculo. 

Não Aplicável 
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lenço branco 

dentro do bolso. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

18ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

quente e 

risco de 

incêndios  

(Incêndios) 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante, 

à medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, encontra-

se posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática com 

um cronómetro 

de altas 

temperaturas; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

  

 

Mantêm- se Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Comandante 

Nacional de 

Proteção 

Civil e mais 

dois cidadãos 

portugueses) 

4m 16s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo. 

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda 

para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração. 

Posteriormente, desaparece o 

retãngulo superior, de pequenas 

dimensões e apenas permance em 

ecrã o retãngulo de grandes 

dimensões, com letra serifada; 

- Segundo: Oráculo. 

TVI faz estudo 

sobre o alerta 

especial, isto é, 

apresenta as 

principais cidades 

de alerta vermelha 

e laranja. Este 

estudo é 

apresentado através 

de uma infografia 

dinâmica, em que 

as cidades 

portuguesas que 

estão sob alerta 

vermelha, 

encontram-se 

assinaladas com a 

cor vermelha e as 

outras com a cor 

laranja. 

- TVI entrevista 

dois entrevistados 

em estúdio e não 

coloca oráculo de 

identificação no 

ecrã; 

- O jornalista 

difunde informação 

sem relação com a 

informação patente 

nos oráculos; 
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19ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Serra da 

estrela a 

`Geopark` 

Mundial  

- Candidatura 

aprovada 

pelas Nações 

Unidas   

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante, 

à medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, encontra-

se posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática com 

Geopark da 

Serra da 

Estrela; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

Mantêm- se Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Presidente 

da 

Associação 

“Geopark”). 

2m 11s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com 

o nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima deste, 

não sofre alteração. Posteriormente, 

desaparece o retângulo superior, de 

pequenas dimensões e apenas permance 

em ecrã o retãngulo de grandes 

dimensões, com letra serifada; 

- Segundo: Oráculo. 

Pivot começa 

a apresentar 

nova 

informação 

sobre o 

“geopark” da 

Serra da 

Estrela, 

porém, 

permanece o 

oráculo com 

informação da 

notícia 

anterior, 

durante os 

primeiros 6 

segundos. 

Aliás, a TVI 

não faz 

atualização da 

informação do 

oráculo.   
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Soft)  
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jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

A chegada do 

Campeão – 

Judo  

Soft 

Não Aplicável 

 

  

Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

13s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: 

surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da 

outra, num ritmo e movimento 

acelarado, da esquerda para a 

direita. A primeira linha 

arredondada é de cor vermelha 

e a última é branca.  Com texto 

de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, 

dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge 

três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a 

direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns 

sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior 

do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em 

caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 

13 segundos. 
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20ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

`jackpot` 

vale 127 

milhões de 

euros 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada atrás 

do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do 

pivot, encontra-

se posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática sobre 

euromilhões; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

 

 

Mantêm- se Nacional Não diferido. 

Com 5 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(comerciantes). 

1m 25s Não 

Aplicável 
- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

Posteriormente, desaparece o 

retângulo superior, de pequenas 

dimensões e apenas permance em 

ecrã o retângulo de grandes 

dimensões, com letra serifada.  

- Pivot 

apresenta 

nova 

informação, 

nos primeiros 

9 segundos, 

acompanhado 

com música. 

Os restantes 

6 segundos, a 

música 

desaparece; 

- Duração do 

pivot: 15 

segundos; 

- Durante a 

reportagem, 

foram feitas 5 

entrevistas. 

Um dos 

entrevistados, 

o nome foi 

referido no 

oráculo, 

porém, os 

outros não;  
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21ª peça  

jornalística 

  

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

Rui Rio 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- A sala de 

redação aparece 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

- Plano 

próximo; 

- Pivot 

posicionado no 

centro do ecrã; 

- Atrás do pivot, 

encontra-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamentoc

om alguns ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

 

Mantêm- se Nacional Não 

Aplicável 

1m 08s Não 

Aplicável 
- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. Emerge da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, uma sequência 

de dois retângulos, com linhas 

arredondadas, amarelo e vermelho, 

ocupando o terço inferior do ecrã. 

Emerge o globo dinâmico, no canto 

esquerdo, com texto. A primeira linha 

de texto, leitura de cima para baixo, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra serifada. Já a segunda linha de 

texto, com texto de cor branco, caixa 

alta, sem letra serifada. Em fração de 

segundos emerge, num movimento e 

ritmo acelarado, da direita para a 

esquerda, com linhas arredondadas, 

um novo retângulo branco, no canto 

direito, ocupando metade do terço 

inferior do ecrã, com texto de cor 

branco, em caixa alta, sem letra 

serifada;  

- Grafismo de janelas. O ecrã divide-

se em dois, isto é, divide-se em dois 

retângulos, em que, no lado direito 

posiciona-se a imagem do pivot, e do 

lado esquerdo, encontra-se a decorrer 

o acontecimento em direto. O terço 

- Duração do 

pivot quanto à 

sua presença: 1 

segundo; 

Duração do 

grafismo de 

janelas: 5 

segundos; 

Duração da sua 

voz off: 1m 02 

segundos. 

Posteriormente, 

com duração 

de 6 segundos 

emerge um 

separador, 

acompanhado 

com música, 

sobre a 

entrevista em 

direto de Rui 

Rio, com tons 

vermelhos e 

laranjas. 
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superior do ecrã é composto por um 

azul escuro e claro. Já no terço 

inferior do ecrã encontra-se um 

globo, com tons vermelhos e laranjas, 

a movimentar-se. Há uma linha fina 

de separação  entre os dois retângulos 

que se visualiza a rotação do globo 

dinâmico a movimentar-se; 

- Segundo: Oráculo. Emerge da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, uma sequência 

de dois retângulos, com linhas 

arredondadas, amarelo e vermelho, 

ocupando o terço inferior do ecrã. 

Emerge o globo dinâmico, no canto 

esquerdo, com texto. A primeira linha 

de texto, leitura de cima para baixo, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra serifada. Já a segunda linha de 

texto, com texto de cor branco, caixa 

alta, sem letra serifada. Em fração de 

segundos emerge, num movimento e 

ritmo acelarado, da direita para a 

esquerda, com linhas arredondadas, 

um novo retângulo branco, no canto 

direito, ocupando metade do terço 

inferior do ecrã, com texto de cor 

branco, em caixa alta, sem letra 

serifada.  Posteriormente, há 

atualização de nova informação no 

retângulo direito do oráculo. 

Posteriormente, em fração de 

segundos, no canto esquerdo do ecrã, 

emerge um novo retângulo, por cima 

do globo dinâmico, um retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão, com 
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texto de cor branco, em caixa alta, 

letra não serifada, DIRETO. 

Posteriormente, emerge sobre o 

retângulo que posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, um novo retângulo 

retângulo azul, com linhas 

arredondadas, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. 
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22ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Ferro é a 

principal 

novidade 

na seleção 

  

(Futebol)  

 

Soft  

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está 

atrás do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada 

atrás do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

- Plano próximo; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do pivot, 

encontra-se 

posicionada uma 

tela, de grande 

dimensão, toda 

de cor azul, com 

imagem estática  

a equipa da 

Seleção 

Nacional 

Portuguesa; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

 

 

Mantêm- se Nacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Jogador 

de futebol). 

1m 37s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo; 

- Segundo Oráculo. Com as mesmas 

caraterísticas, porém só muda a cor do 

texto, que é azul. Letra serifada; 

- Terceiro: Oráculo. Primeiro, emerge o 

globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por 

cima deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

- Aos 42:28-

43:07 – 

emerge, em 

plena 

reportagem, 

um novo 

oráculo com 

difusão de 

informação 

(número e 

estrelas do 

euromilhões) 

sem relação 

com a peça 

noticiosa do 

momento. 

Teve uma 

durabilidade 

de 1m 29s. 

- 1 Entrevista 

não 

identificada no 

ecrã; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12 

segundos. 
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entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. 
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23ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção de 

judo 

recebida em 

Apoteose 

(Futebol)  

Soft  

- Pivot aparece 

sentado; 

- A sala de 

redação está atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão 

encontra-se 

posicionada atrás 

do pivot; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

- Plano próximo; 

- Pivot posicionado 

à esquerda do ecrã; 

- Atrás do pivot, 

encontra-se 

posicionada uma 

tela, de grande 

dimensão, toda de 

cor azul, com 

imagem dinâmica, 

com o globo, 

imagem marca do 

canal, a girar, com 

tons vermelhados e 

laranjas e o 

logótipo da estação 

televisiva; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis. 

 

 

 

Mantêm- se Nacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Campeão 

mundial de 

Judo). 

1m 03s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Segundo: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 12 

segundos. 
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ª peça  

jornalística 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Rui Rio 

responde na 

TVI e TVI24  

(Política)  

Soft  

Não 

Aplicável 

 

  

Não Aplicável Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

32s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. 

A primeira linha arredondada é de cor vermelha e 

a última é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

branco, amarelo e vermelho, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa alta. 

Na parte superior deste retângulo emerge um 

novo retângulo branco, de dimensão pequena, 

com linhas arredondadas, da esquerda para a 

direita, com texto de cor vermelha, em caixa alta, 

letra não serifada. No retângulo está destaca-se: 

entre aspas: “Tenho uma pergunta para si”. A 

figura do globo dinâmico não está patente.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 

32 segundos. 

- Surgimento 

de um novo 

oráculo, com 

diferente 

linha 

cromática em 

relação aos 

outros 

teasers; 

-  Duração 

da 

publicidade: 

13:11 

minutos.  
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Segunda parte do Jornal das 8 
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24ª peça 

jornalistica  

 

Entrevista 

em direto 

em estúdio 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

em direto 

com Rui Rio 

 

(Legislativas 

2019 – 

Política) 

 

Soft  

- O pivot 

posiciona-se 

de frente a 

frente com o 

entrevistado, 

em pé; 

- Fato 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que 

vai falando; 

- Pivot bebe 

um copo de 

água ao 

longo da 

entrevista; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

- Atrás do pivot 

encontra-se uma 

bancada cheia e 

pessoas a 

assistir à 

entrevista; 

- No centro, 

encontra-se 

nova bancada 

ocupada por 

pessoas a 

assistir à 

entrevista; 

- Sobre a plateia 

incide uma luz 

escura, apenas é 

realçado no 

estúdio a mesa 

do pivot e do 

entrevistado; 

Posteriormente, 

acende-se a luz 

no estúdio; 

- Planos e 

ângulos 

dinâmicos, 

alternando 

entreo plano 

geral do estúdio 

e o plano 

Mantêm- se Nacional Diferido, em 

estúdio, com 

6 entrevistas 

diferidas em 

estúdio (Rui 

Rio; 

Presidente de 

Fundação 

SNS; 

Secretário 

Geral da 

FENPROF; 

Escritor; 

Advogado; 

Fiscalista; 

Apré- 

Associação 

de 

Reformados). 

42m 15 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Separador de notícias; 

Fundo verde, letra de cor verde, caixa alta, 

letra não serifada; 

- Primeiro: oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização, por duas vezes, de 

informação, com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. Primeiro, emerge o 

globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 8 

segundos. 

- Problemas 

no oráculo. 

Quando o 

pivot informa 

que começa a 

entrevista, 

aparece um 

oráculo a 

referir o 

presidente do 

PSD, sendo 

que, é o pivot 

que ainda está 

a falar e ainda 

nem apareceu 

o  Presidente 

do PSD. 

Posteriomente, 

ao passo que 

Rui Rio inicia 

o seu discurso 

é que emerge 

novamente um 

novo oráculo 

com o seu 

nome.  
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pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso. 

 

 

próximo do 

pivot e o 

entrevistado 

durante a 

transmissão da 

entrevista em 

direto; 

- Duas mesas 

posicionadas 

em cada esquina 

do estúdio, uma 

do lado 

esquerdo e outra 

do lado direito; 

- Da mesa, do 

lado esquerdo, 

posiciona-se o 

pivot, e do lado 

direito da mesa, 

posiciona-se o 

entrevistado – 

Rui Rui. As 

luzes apenas 

incidem nestes; 

- Atrás do 

entrevistado 

encontra-se uma 

tela, de grandes 

dimensões, com 

imagem estática 

sobre as 

legislativas; 

- Salão amplo; 

- O pivot 

posiciona-se de 

frente a frente 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, com 

citação. O oráculo é constituído por um 

outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul escura, em 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação de entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de 

grandes dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos surgem no 

terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 

nono, décimo, décimo primeiro, décimo 

segundo, décimo terceiro, décimo quarto, 

décimo quinto, décimo oitavo, décimo 

nono oráculos são idênticos ao terceiro 

oráculo; 

- Décimo sexto e décimo sétimo: oráculo; 

- Vigésimo: Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, por 

duas vezes, com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 



1246 
 

com o 

entrevistado, em 

pé; 

- Pivot 

posicionado à 

esquerda do 

ecrã; 

- Atrás do pivot, 

encontra-se 

plateia. 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Chão cinzento. 

 

 

 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Grafismo de janelas. O ecrã divide-se em 

dois retângulos, sendo que, o presidente do 

PSD, encontra-se posicionado no canto 

esquerdo e o Presidente de Fundação SNS 

encontra-se posicionado do lado direito do 

ecrã. A linha que separa os dois retângulos 

é uma linha fina, de cor branca; 

- Vigésimo primeiro: Oráculo. Primeiro, 

emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho e 

azul, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em 

que o retângulo azul escuro é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por 

cima deste já referido, com texto de cor 

azul escura, em caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação de 
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entrada do oráculo surge da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Vigésimo segundo, vigésimo terceiro, 

vigésimo quarto, vigésimo quinto, 

vigésimo sexto, vigésimo oitavo, vigésimo 

nono,  são idênticos ao oráculo vigésimo 

primeiro; 

- Grafismo de janelas; 

- Vigésimo sétimo: Oráculo; Por alguns 

segundos, desaparece apenas o retângulo 

superior, mantendo-se o retângulo de 

grande dimensão; 

- Trigésimo: Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, por 

duas vezes, com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Grafismo de janelas; 
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- Trigésimo primeiro: Oráculo. Primeiro, 

emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho e 

azul, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em 

que o retângulo azul escuro é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por 

cima deste já referido, com texto de cor 

azul escura, em caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Trigésimo segundo, trigésimo quinto, 

trigésimo sexto, são idênticos ao trigésimo 

primeiro oráculo; 
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- Trigésimo terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, por duas vezes, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Trigésimo quarto e trigésimo quinto: 

oráculo; 

- Grafismo de janelas; 

- Trigésimo sétimo: oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Trigésimo oitavo: oráculo; 

- Grafismo de janelas; 

- Trigésimo oitavo, trigésimo nono, 

quadrigésimo, oráculos são idênticos ao 



1250 
 

oráculo trigésimo sétimo. Atualização de 

informação no retângulo de grande 

dimensão. Posteriormente, desaparece o 

retângulo superior, permanecendo apenas 

o retângulo de grande dimensão. 

Atualização de informação do retângulo de 

grande dimensão; 

- Grafismo de janelas; 

- Quadrigésimo primeiro: Oráculo. 

Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena. O 

processo de animação de entrada do 

oráculo surge da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Quadrigésimo segundo é idêntico ao 

quadrigéssimo primeiro; 

- Grafismo de janelas; 

- Quadrigésimo terceiro: oráculo. No 

oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e 
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a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Quadrigésimo quarto e quadrigésimo 

quinto oráculos são idênticos ao 

quadrigésimo primeiro; 

- Grafismo de janelas; 

- Quadrigésimo sexto: oráculo. O oráculo 

surge no terço inferior do ecrã. Os 

elementos encontra-se alinhados à 

esquerda, surgindo da esquerda para a 

direita. Em primeiro lugar emerge o globo 

terrestre, com elementos brancos dentro 

deste, mantêm se como ícone da 

informação, circunscrito, pelo seu lado 

esquerdo por uma linha vermelha estática 

e três linhas pequenas dinâmicas que 

andam à volta do globo. De seguida, 

emerge três retângulos, com linhas 

arredondadas, uns sobre os outros, o 

primeiro, vermelho, o segundo, azul e o 

terceiro branco. Ambos os retângulos, com 

texto de cor preta, caixa baixa, letra 

serifada; 

- Quadrigésimo sétimo: Oráculo. Primeiro, 

emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 
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interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho e 

azul, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em 

que o retângulo azul escuro é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena. O processo de 

animação de entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como 

o mesmo; 

- Quadrigésimo sétimo: Oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

Não 

Aplicável  

 

 

 

 

 

 

Desfecho do 

Jornal das 8 

- Posiciona-se à 

frente da mesa, do 

canto esquerdo, em 

pé; 

- Fato escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- O pivot faz o 

desfecho do 

telejornal dizendo: 

“Boa noite e até 

amanhã”, com um 

tom e postura 

formal e séria. 

 

 

- As pessoas da plateia 

começam a levantar-se 

dos seus lugares para ir 

embora, tanto a plateia 

que se posicionava atrás 

do pivot como no centro 

do estúdio amplo; 

- Planos e ângulos 

dinâmicos, alternando 

entre o plano geral do 

estúdio e o plano 

próximo do pivot e o 

entrevistado durante a 

transmissão da entrevista 

em direto; 

- Da mesa, do lado 

esquerdo, posiciona-se o 

pivot;  

- Pivot posicionado à 

esquerda do ecrã; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Acompanhado com 

música. 

 

 

Mantêm- se Não Aplicável Não 

Aplicável 

23 segundos Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à 

produção; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Créditos finais: emerge três 

retângulos, de cor vermelho, 

azul e branco, num retângulo 

azul, uns sobre os outros, 

preenchem um terço do ecrã, 

apresenta primeiramente a 

função que cada pessoa, pode 

ter mais que um nome a 

desempenhar a função e 

respetivo  nome. Texto  da 

função aparece, com cor azul, 

caixa pequena, enquanto que 

o nome dos profissionais 

aparece, com texto de cor 

azul, caixa alta. Os retângulos 

emergem no meio do terço 

inferior do ecrã, espandindo 

as suas partes para cada canto 

do ecrã. O texto aparece no 

meio do retângulo, em que, a 

informação está alinhada, 

uma à esquerda e outra 

alinhada à direita. Os 

movimentos de entrada e 

saída são rápidos; 

Desfecho do 

Jornal das 8 

com música 

fundo 

durante os 23 

segundos de 

desfecho. 
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 - Grafismo dos programas 

patrocinadores do telejornal 

do Jornal das 8 
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APÊNDICE 17. JORNAL DAS 8 DA TVI – DIA 4 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descriçã

o do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

Peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativas 

2019 

 

(Política) 

 

   

- Pivot aparece 

posicionado,  no 

lado esquerdo da 

janela 

envidraçada, em 

pé; 

- Fato escuro 

(preto), sapatos 

castanhos; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua 

mão direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante, 

e movimento 

corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Abertura acompanhada com 

música; 

- A câmara segue de um 

plano geral que vai em 

direção do pivot (plano 

próximo).  

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara é lento; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot está uma tela, 

designada por a enorme 

janela envidraçada onde é 

apresentada a informação. 

Nela, está inserida 

informação sobre as 

legislativas 2019, letra não 

serifada.  Posteriormente, 

aparece, num movimento e 

ritmo lento, porém, 

dinâmico, da direita para a 

esquerda, a imagem de  

André Silva – PAN atrás do 

pivot; 

- A grande janela 

envidraçada é composta por 

O 

logótipo 

posiciona

-se no 

canto 

superior 

esquerdo, 

fazendo 

se seguir 

por baixo 

do 

horário. 

O 

logótipo 

é 

compost

o por 

cores 

quentes, 

respetiva

mente, o 

vermelho

, azul, 

laranja e 

branco.  

Nacional Não 

Aplicável 

47s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à 

produção; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: oráculo. Emerge 

da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento 

acelarado, uma sequência de 

dois retângulos, com linhas 

arredondadas, amarelo e 

vermelho, ocupando o terço 

inferior do ecrã. Emerge o 

globo dinâmico, no canto 

esquerdo, com texto. A 

primeira linha de texto, 

leitura de cima para baixo, 

com texto de cor branco, 

caixa alta, letra serifada. Já a 

segunda linha de texto, com 

texto de cor branco, caixa 

alta, sem letra serifada. Em 

fração de segundos emerge, 

num movimento e ritmo 

acelarado, da direita para a 

esquerda, com linhas 

arredondadas, um novo 

retângulo branco, ocupando 

metade do terço inferior do 

ecrã, com texto de cor 

- Duração de 

abertura da 

primeira parte 

do telejornal: 8 

segundos; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 47 

segundos; 

- Abertura da 

primeira parte 

do telejornal 

acompanhado 

com música 

durante os 55 

segundos.  
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- O pivot faz 

abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

noite. Bem 

vindos ao Jornal 

das 8”, com um 

tom e postura 

formal e séria; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

  

dois pilares, de grandes 

dimensões, de cor vermelho; 

- No canto esquerdo do ecrã 

visualiza-se uma tela, de 

pequena dimensão, apoiada 

por dois pilares diagonais, de 

cor branca, com fundo de 

ambiente o globo dinâmico 

com tons laranjados e 

vermelhos; 

- Estúdio é composto por 

pilares, de grandes 

dimensões, horizontais, de 

cor azul e diagonais de azul e 

branco; 

- Chão cinzento. 

 

 

branco, em caixa alta, sem 

letra serifada; 

- Segundo oráculo é idêntico 

ao primeiro oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caminho das 

Legislativas 

2019 

Não Aplicável  Não Aplicável 

 

Mantem-se Nacional Não 

Aplicável 

47s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias. Os 

elementos visuais, com tons 

amarelos, laranjas e 

vermelhos, aparecem da 

direita para a esquerda, em 

que, o corpo de texto, numa 

animação de cair de cima para 

baixo, emerge o texto, com cor 

verde, caixa alta, letra não 

serifada. 

- Separador de 

notícias, 

acompanhado 

com música 

durante os 7  

segundos.  
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Número de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça  

jornalística   

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamento 

britânico 

derrota 

Primeiro -

Ministro 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

posicionado,  

no lado 

esquerdo da 

tela, em pé; 

- Fato escuro 

(preto), 

sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem 

um comando 

na sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante, à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- A câmara segue de 

um plano geral e vai 

em direção do pivot 

(plano próximo);  

- O movimento e o 

ritmo da câmara é 

lento; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Atrás do pivot está 

uma tela, de grande 

dimensão, composta 

no fundo de ambiente, 

a fotografia estática 

do primeiro-ministro 

do Reino Unido, e a 

bandeira do Reino 

Unido a movimentar-

se de forma dinâmica; 

- A tela é constituída 

por três telas. Ou seja,  

uma tela horizontal, 

de grande dimensão e 

por mais duas telas 

verticais, 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Britânico e 

Líder do 

Partido 

Trabalhista). 

2m 18 s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo.  Emerge, da direita 

para a esquerda, um retângulo, de 

pequena dimensão, linhas 

arredondadas,  de cor preta, com 

texto de cor branco, em caixa alta, 

letra não serifada, posicionando-se 

no centro do terço superior do 

ecrã. A animação de saída é o 

inverso do da entrada; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada. Posiciona-se no 

centro do terço inferior do ecrã. 

Terceiro:  Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da 

animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa alta. 

O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 30 s; 



1261 
 

 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do 

bolso. 

 

 

  

posicionadas, uma, no 

lado esquerdo, e a 

outra, do lado direito 

da tela horizontal, 

formando uma só tela; 

- A tela é composta 

por dois pilares 

diagonais, de grandes 

dimensões, de cor 

vermelha; 

- Nas duas telas 

verticais, aparecia o 

globo, em tons 

vermelhos e laranjas, 

a girar / movimentar-

se da esquerda para a 

direita; 

- O estúdio é 

composto por pilares 

horizontais, de 

grandes dimensões, 

de cor azul e branco; 

- Estúdio é composto 

por pilares, de 

grandes dimensões, 

horizontais, de cor 

azul e diagonais de 

azul e branco; 

- Chão cinzento. 

 

 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada. Posiciona-se no 

centro do terço inferior do ecrã; 

- Quarto oráculo é idêntico ao 

terceiro oráculo; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada. Posiciona-se no 

centro do terço inferior do ecrã. 

Quinto:  Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da 

animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa alta. 

O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor 

branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à 

esquerda; 

- Sexto: oráculo; 

- Sétimo: oráculo. 
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3ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

União 

Europeia 

prepara-se 

para saída 

Britânica 

(Política) 

Hard 

- Pivot aparece 

posicionado,  no 

lado esquerdo 

da tela, em pé; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem 

um comando na 

sua mão direita 

para apresentar 

a informação; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

 

- Plano 

próximo;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivame

nte, os 

vermelhos, 

laranjas e 

azuis; 

- Atrás do 

pivot está 

uma tela, de 

grande 

dimensão, 

composta no 

fundo de 

ambiente, a 

bandeira do 

Reino Unido 

a 

movimentar-

se de forma 

dinâmica. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

em estúdio  

(Porta Voz 

da 

Comissão 

Europeia); 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(cidadã 

britânica) 

2m 27s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo:  Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a esquerda, através da 

animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, com fundo preto. 

Posiciona-se no centro do terço inferior do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-

se no centro do terço inferior do ecrã. 

Oráculo do jornalista. Posiciona-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

1minuto; 

- TVI faz 

estudo sobre a 

saída do Reino 

Unido da 

União 

Europeia e 

apresenta as 

principais 

desvantagens: 

Brexit sem 

Acordo: 

Desemprego; 

Quebra nas 

exportações; 

Menos 

segurança; 

Recessão. 

(Texto de cor 

branco, em 

caixa alta, 

Letra 

Serifada). 

- TVI não 

referiu o nome 

da entrevistada  

oráculo; 
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branco, em caixa alta, letra não serifada. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos estão 

alinhados à esquerda.  
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4ª peça  

jornalística 

  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Costa diz 

que 

Portugal 

apoiará a 

Irlanda em 

caso de 

diferendo 

(Política) 

Soft 

- Pivot aparece 

posicionado,  no 

lado esquerdo do 

ecrã, em pé; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua 

mão direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

- A câmara segue em direção 

do pivot (plano próximo).  

- O movimento e o ritmo  de 

câmara é lento; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot está uma tela, 

de grande dimensão, 

contendo, como fundo 

ambiente, a imagem de Tower 

Bridge;   

- A tela horizontal, é composta 

por mais dois pilares, de 

grandes dimensões, verticais, 

um, posicionado do lado 

esquerdo, e o outro do lado 

direito; 

- A tela, de grande dimensão é 

apoiada por dois pilares 

diagonais, de cor vermelha; 

- Estúdio composto por 

grandes janelas de vidro; 

- Estúdio é composto por 

pilares, de grandes dimensões, 

horizontais, de cor azul e 

diagonais de azul e branco; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

em estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Português). 

1m 32s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No 

oráculo superior, há nova 

atualização de informação, 

com o nome do 

entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, 

posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Segundo oráculo: 

Primeiro, emerge o globo 

terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos 

brancos inseridos no seu 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14 

segundos. 
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branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

- Chão cinzento. 

 

 

interior, em que três linhas, 

de cor vermelho, de 

pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  

De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de 

cor vermelho e azul, uns 

sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no 

terço inferior do ecrã, em 

que o retângulo azul escuro 

é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em 

caixa pequena, entre aspas. 

O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste 

já referido, com texto de 

cor azul escura, em caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação de 

entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge 

e desaparece, depois do 
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retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os 

elementos encontra-se 

alinhados à esquerda.  
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5ª peça  

jornalística   

 

Direto  

  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

em direto a 

André Silva 

(Política)  

Soft 

- Pivot aparece 

posicionado,  no 

lado esquerdo do 

ecrã e da tela, em 

pé; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua 

mão direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

- Plano 

próximo).  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot 

está uma tela, 

de grande 

dimensão, 

contendo, 

como fundo 

ambiente, a cor 

azul escuro, 

com o glo 

dinâmico, com 

tons laranja e 

vermelhos, a 

girar, da 

esquerda para a 

direita.    

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. Emerge, da esquerda 

para a direita, num movimento e ritmo 

acelarado, numa sequência de três 

retângulos, linhas arredondadas, de cor, 

amarelo, branco e vermelho, com texto de 

cor preto, caixa alta, letra serifada.  Ao 

mesmo tempo, também emergiu, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, um globo diâmico, 

que se movimenta – rotação da terra, 

constituído por 3 linhas, de pequenas 

dimensões, de cor vermelha, que o 

circunscritam da esquerda para a direita. O 

globo é azul, sendo constituído por 

elementos brancos. Posteriormente, em 

fração de segundos, por cima do globo, surge 

da esquerda para a direita, um retângulo, de 

pequena dimensão, azul escuro, com linhas 

arredondadas, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada, Direto. Em 

seguida, emerge um novo retângulo 

vermelho, de pequena dimensão, com linhas 

arredondadas, na parte superior do  

retângulo, de grande dimensão, de cor azul, 

com texto de cor branco, em caixa alta, letra 

mão serifada; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo que, o pivot 

posiciona-se no retângulo do canto direito e 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 46 

segundos. 
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branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

o local do acontecimento/ etrevistado 

encontra-se posicionado no retângulo do 

canto esquerdo do ecrã. Como fundo 

ambiente do grafismo de janelas encontra-se 

o globo dinâmico, a girar, da esquerda para 

a direita, com tons de vermelho e laranja. A 

linha de separação dos dois retângulos 

verifica-se essa animação do globo 

dinâmico.   
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6ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lagarde 

ouvida no 

Parlamento 

Europeu 

  

(Política)  

 

Soft 

- Pivot aparece 

posicionado,  no lado 

esquerdo do ecrã e 

da tela, em pé; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

 

  

- Plano 

próximo.  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot 

está uma tela, de 

grande 

dimensão, 

contendo, como 

fundo ambiente, 

a cor azul 

escuro, com o 

glo dinâmico, 

com tons laranja 

e vermelhos, a 

girar, da 

esquerda para a 

direita.    

 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Candidata 

a 

Presidente 

Banco 

Central 

Europeu; 

Deputado 

Europeu 

Eleito pelo 

PS; 

Deputado 

Europeu 

Eleito pelo 

Bloco de 

Esquerda). 

1m 46s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Surge da direita para 

a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de cor 

branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no 

centro do terço inferior do ecrã; 

- Terceiro e quarto oráculos são 

idênticos ao segundo oráculo; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de cor 

branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no 

centro do terço inferior do ecrã. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14 

segundos; 

 - Problemas a 

nível de 

grafismos. 

Durante, 

07:58 – 08:09, 

ainda 

permanece o 

oráculo da 

peça noticiosa 

anterior, ao 

passo que, o 

pivot já se 

encontra a 

apresentar 

uma nova 

peça noticiosa. 
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7ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hong 

Kong 

retira lei 

da 

extradição  

Soft 

- Pivot aparece 

posicionado,  no lado 

esquerdo do ecrã e da 

tela, em pé; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- O pivot tem um 

comando na sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

  

- Plano 

próximo.  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás do pivot 

está uma tela, 

de grande 

dimensão, 

apoiada por 

dois pilares 

diagonais 

vermelhos, 

contendo, 

como fundo 

ambiente, a cor 

azul escuro, 

com imagem 

estática.   

 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

37s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo.  

- O pivot apresenta 

a informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado com 

música, apenas 

permanece a voz 

off do pivot nos 

restantes 29 

segundos da 

notícia. 
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ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Ana Leal 

(Violência) 

Hard 

Não Aplicável 

 

  

Não Aplicável Mantem-se  Nacional  Não 

Aplicável 

1m 15 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador 

de notícias, 

por duas 

vezes. 

Teaser acompanhado com 

música fundo durante a  sua 

duração de 1m 15 segundos. 
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e/ou de 
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8ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fogo em 

Alvaiázere 

perto de 

povoação 

(Incêndios)  

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

- Plano próximo. 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento com alguns 

ecrãs espalhados atrás; 

- A tela encontra-se atrás do 

pivot, na redação,  de grande 

dimensão, fundo azul, com 

uma imagem estática sobre 

um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Movimento e ritmo da 

câmara lento; 

- Movimento de uma mulher 

na redação da esquerda para 

a direita; 

- A mesa do pivot, por cima, 

é de vidro; 

- O pivot à sua frente tem um 

computador de cor branco. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

29s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música 

fundo, apenas 

permanece a 

voz off do 

pivot nos 

restantes 23 

segundos da 

notícia. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

  

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

no distrito 

da Guarda  

 

(Incêndios)  

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

  

- Plano próximo. 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento com alguns 

ecrãs espalhados atrás; 

- A tela encontra-se atrás do 

pivot, na redação,  de grande 

dimensão, fundo azul, com 

uma imagem estática sobre 

um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Movimento e ritmo da 

câmara lento; 

- Movimento de uma mulher 

na redação da esquerda para 

a direita; 

- A mesa do pivot, por cima, 

é de vidro; 

- O pivot à sua frente tem um 

computador de cor branco. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 22s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 11 

segundos. 

Posteriormente,  

apenas 

permanece a 

voz off do 

pivot nos 

restantes 1m 

11s da notícia. 

A notícia é 

acompanhada 

com música. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

10ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

  

 

 

 

 

 

 

 

Acidente 

fez um 

ferido 

ligeiro 

(Acidente/ 

Tragédia) 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante,  com 

uma caneta preta 

na mão esquerda, 

à medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

- Plano próximo. 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento com 

alguns ecrãs espalhados 

atrás; 

- A tela encontra-se atrás 

do pivot, na redação,  de 

grande dimensão, fundo 

azul, com uma imagem 

estática com bombeiros; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Movimento e ritmo da 

câmara lento; 

- A mesa do pivot, por 

cima, é de vidro; 

- O pivot à sua frente tem 

um computador de cor 

branco; 

- Mulher movimenta-se 

na redação, por detrás do 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Ministro da 

Educação 

Interna). 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Comandante 

Operacional 

de Coimbra). 

2m 24s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Segundo: Oráculo. No 

oráculo superior, há nova 

atualização de informação, 

com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um 

separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo; 

 No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, 

com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um 

separador vertical, de cor 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

18 segundos.  
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pivot, da direita para a 

esquerda. 

 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Quinto: Oráculo.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

11ª peça  

jornalística   

 

Notícia   

  

 

 

 

 

 

 

 

Motor de 

avião de 

TAP 

explode 

(Acidente/ 

Tragédia) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

  

- Plano próximo. 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot, na 

redação,  de grande 

dimensão, fundo 

azul, com uma 

imagem estática com 

avião da TAP; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A mesa do pivot, por 

cima, é de vidro; 

- O pivot à sua frente 

tem um computador 

de cor branco. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 28s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Grafismo posicionado no 

canto inferior direito do 

ecrã. Logótipo da TAP; 

- Terceiro: Oráculo.  

- O pivot apresenta a 

informação nos primeiros 

6 segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado com música, 

apenas, permanece a voz 

off do pivot nos restantes 

1m 22s da notícia. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Quedas 

matam nos 

hospitais 

portugueses 

(Acidente/ 

Tragédia) 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- A tela 

encontra-se atrás 

do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante,  

à medida que 

vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

- Plano próximo. 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot, na 

redação,  de grande 

dimensão, fundo 

azul, com uma 

imagem estática 

sobre um hospital. 

Animação da 

imagem é dinâmica; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A mesa do pivot, 

por cima, é de vidro; 

- O pivot à sua frente 

tem um computador 

de cor branco. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretária 

de Estado 

da Saúde). 

2m 29s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova atualização de 

informação, com o nome do jornalista 

e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros  

16 segundos.  

- TVI 

apresenta 

relatório da 

Entidade 

Reguladora 

de Saúde, 

citando uma 

parte da 

informação 

sublinhada a 

amarelo no 

relatório. 

Família de um 

doente 

oncológico 

faz queixa 

devido à 

queda do 

doente ao 

chão no 

hospital.  
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lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

  

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima deste, 

não sofre alteração. Posteriormente,  

No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com o 

nome do editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

Posteriormente, desaparece o 

retângulo superior, de pequena 

dimensão e apenas permanece o 

retângulo de grande dimensão.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

13ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Marcelo 

condecora 

a 

Instituição 

(Política)  

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot, 

na redação,  de 

grande dimensão, 

fundo azul, com 

uma imagem 

estática sobre a 

Fundação 

Champalimaud; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, 

laranjas e azuis.  

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da 

República). 

1m 52s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, com 

o nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima deste, 

não sofre alteração; 

- Terceiro e quarto oráculos. Primeiro, 

emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho e 

azul, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 4 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, nos 

restantes 1m 

15s, apenas, 

permanece a 

sua voz off na 

notícia. De 

seguida, vê-se 

a entrevista de 

Marcelo 

Rebelo de 

Sousa.  
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  que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa pequena, 

entre aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul escura, em 

caixa alta, letra não serifada. O processo 

de animação de entrada do oráculo surge 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de 

grandes dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos surgem 

no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda.  
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14ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Prémio 

Champalimaud 

para três 

entidades 

(Saúde)  

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, com 

caneta preta na 

mão esquerda, à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

- Plano próximo; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot, na 

redação,  de grande 

dimensão, fundo 

azul, com uma 

imagem estática 

sobre a Fundação 

Champalimaud; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Movimento de um 

homem, na sala de 

redação, atrás do 

pivot, surge da 

esquerda para a 

direita. 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 4 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Presidente do 

Instituto de 

Visão – 

IPEPO; 

Professor 

Oftalmologista 

da 

Universidade 

de Campinas; 

Doente 

Operada às 

cataratas – 

Fund. A. 

Ventura; 

Presidente da 

Fundação 

Altino 

Ventura).  

2m 24s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos 

primeiros 21 

segundos.   
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 branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, por duas vezes, com 

o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. De seguida, 

desaparece o retângulo superior e 

apenas permanece o retângulo de 

grande dimensão; 

- Quinto: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de informação, com 

o nome do jornalista e a sua 
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função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. Posteriormente,  No 

oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, 

com o nome do editor e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Sexto: oráculo.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Começou o 

regresso às 

aulas  

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

14s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a 

última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num ritmo 

e movimento acelarado, de cor vermelho, azul e 

branco, uns sobre os outros. O retângulo posiciona-

se no terço inferior do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra serifada, 

em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 

14s 

segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Programa 

económico 

do PS  

 

(Política)  

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma constante, 

com caneta preta 

na mão esquerda, 

à medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso. 

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo 

são lentos; 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento com 

alguns ecrãs espalhados 

atrás; 

- A tela encontra-se atrás 

do pivot, na redação,  de 

grande dimensão, fundo 

azul, com uma imagem 

estática com António 

Costa; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

Movimento  corporal de 

um homem, que se 

encontra na sala de 

redação, atrás do pivot, 

emergindo da esquerda 

para a direita; 

- Caneta preta e 

computador branco em 

Mantem-se  INacional Não 

diferido. 

Com 

1entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Português).  

1m 43s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Segundo Oráculo.  Primeiro, 

emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no 

seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o 

mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos 

primeiros 54 

segundos.  

-Publicidade: 

20 segundos  
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cima da mesa de vidro do 

pivot. 

 

esquerda para a direita, num ritmo 

e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo 

branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

de entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos 

surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda; 

- Terceiro: oráculo; 

- Quarto oráculo é idêntico ao 

segundo oráculo; 

- Quinto: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um 
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separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração. Posteriormente,  

No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, 

com o nome do editor e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração. De seguida, 

desaparece o retângulo superior e 

apenas permanece o retângulo de 

grande dimensão.  
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Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 
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16ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Fim dos 

levantamentos 

com 

cadernetas  

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e 

o ritmo são 

lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, 

em pleno 

funcionamento; 

- A tela 

encontra-se atrás 

do pivot, na 

redação,  de 

grande 

dimensão, fundo 

azul, com uma 

imagem estática; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 6 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (6 

clientes da 

Caixa 

Geral de 

Depósitos).  

2m 03s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração; 

- Segundo oráculo. Atualização da 

informação, por seis vezes,  no 

oráculo superior. Há nova atualização 

de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 16 

segundos. 
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o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

Posteriormente,  No oráculo superior, 

há uma nova atualização de 

informação, com o nome do jornalista 

e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração.  

Posteriormente,  No oráculo superior, 

há uma novaatualização de 

informação, com o nome do editor e a 

sua função, com No oráculo superior, 

há nova atualização de informação, 

com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração.um separador vertical, de 
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cor branco, a separar.  No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração. Posteriormente, desaparece 

o retângulo superior, e apenas, 

permanece o retângulo de grande 

dimensão.  
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17ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Vendas de 

carro 

travam em 

agosto 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-

se atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de forma 

constante,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot, na 

redação,  de grande 

dimensão, fundo 

azul, com uma 

imagem estática 

sobre automóveis; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Computador de 

cor branco em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Associação 

Automóvel 

de 

Portugal).  

1m 30s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

- Terceiro: Oráculo. 

No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

- Duração de 

apresentação do 

pivot: 11 

segundos. 

- TVI faz estudo, 

através de um 

gráfico dinâmico, 

sobre  a descida do 

ato de compra e 

venda de 

automóveis – 

variação 

homóloga: 

Ligeiros de 

passageiros, 

desceu para 19%; 

pesados desceu 

31,2%; 

Comerciais 

ligeiros desceu 

14,6%, dando num 

total de 

decréscimo de  14, 

2%.  

(Título – letra 

serifada, em caixa 

alta, texto de cor 

azul; o corpo de 

texto restante – 

letra não serifada, 
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direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração. 

 

  

de cor vermelha e 

azul escura, em 

caixa baixa).  
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18ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Meio 

Portugal em 

risco de 

desertificação 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A tela encontra-se 

atrás do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante,  à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo 

são lentos; 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento; 

- A tela encontra-se atrás 

do pivot, na redação,  de 

grande dimensão, fundo 

azul, com uma imagem 

estática sobre um deserto; 

- Movimento de duas 

pessoas, em sequência, da 

direita para a esquerda, na 

redação, por detrás do pivot 

(homem e uma mulher); 

- Movimento de outra 

pessoa, na sala de redação, 

por detrás do pivot, da 

esquerda para  direita; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

1m 20s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

 

  

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 18 

segundos. 
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19ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Desemprego, 

salários 

baixos, 

corrupção e 

ambiente 

preocupam 

os 

portugueses 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

centro do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do 

bolso. 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Separação de 

vidro que existe 

entre a redação e o 

estúdio; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Computador de 

cor branco em 

cima da mesa de 

vidro 

transparente. 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 9 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Investigadora 

do Instituto de 

Ciências 

Sociais e 8 

cidadãos 

portugueses)  

3m 18s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

- Duração de 

apresentação do 

pivot: 

14segundos; 

- TVI, através de 

gráficos e grelhas 

dinâmicas, 

baseado-se no 

segundo grande 

inquérito à 

sustentabilidade, 

referente ao ano 

de 2018, registou 

que as principais 

preocupações dos 

portugueses são: 

Sustento corrente 

de vida; 

confiança no 

estado e padrões 

alimentares. 

Posteriormente, 

foi colocada uma 

questão, se a crise 

económica já 

tinha passado, a 

maioria dos 

portugueses 

responderam que 

não. 
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 com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

Posteriormente, no oráculo 

superior, há uma novaatualização 

de informação, com o nome do 

editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por 

cima deste, não sofre alteração. 

Depois, desaparece o retângulo 

superior e apenas permanece o 

retângulo de grande dimensão; 

- Sexto: Oráculo.  

- TVI não 

idêntificou o 

nome dos 8 

entrevistados, 

apenas registando 

1.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

20ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Madeira: 

universitários 

sem poder 

votar  

 

(Política)  

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do 

pivot, uma tela, de 

grande dimensão; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda passando 

em fração de 

segundos para a 

outra mão,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor 

toda azul, com 

imagem estática de 

uma universidade; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Computador de 

cor branco em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(estudantes 

universitários)  

2m 54s Não 

Aplicável 
- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Segundo oráculo é idêntico ao 

primeiro oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 18 

segundos.  
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- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração. Posteriormente,  

atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo 

azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por baixo deste, não sofre 

alteração. Depois,  no oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de informação, com 

o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 
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atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. Finalmente,  No 

oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, 

com o nome do editor e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Quarto: Oráculo.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Universidade 

tem 50% de 

estrangeiros  

(Educação) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do pivot, 

uma tela, de grande 

dimensão; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda passando 

em fração de 

segundos para a 

outra mão,  à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor 

toda azul, com 

imagem estática de 

uma universidade; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Computador de 

cor branco em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 8 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(estudantes 

universitários; 

Diretora de 

Admissões)  

2m 28s Não 

Aplicável 

- O logótpo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração. 

Posteriormente,  Atualização de 

nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 15 

segundos. 

- TVI não 

identificou o 

nome dos 7 

entrevistados 

nos oráculos. 

Apenas 

identificou  a 

Diretora de 

Admissões da 

Escola no 

oráculo.  
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- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

 

 

  

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por baixo deste, não 

sofre alteração; 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

André 

Silva 

responde 

na TVI e 

TVI24 

 

(Política)  

 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

22s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a 

direita. A primeira linha arredondada é de cor 

vermelha e a última é branca.  Com texto de 

cor vermelho, letra serifada, em caixa alta, 

dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

alta.  Em fração de segundos, emerge, da 

esquerda para a direita, um outro retângulo de 

cor branco, posicionado por cima do retângulo 

de grande dimensão, com letra de cor 

vermelha, “Tenho uma pergunta para si”, em 

caixa alta, letra não serifada.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 22s 

segundos. 

- Teaser 

diferente dos 

demais. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

22ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian – 7 

mortos 

confirmados 

nas 

Bahamas 

 

(Inundações 

/ Catástrofe 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do 

pivot, uma tela, de 

grande dimensão; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda, de forma 

constante, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda passando 

em fração de 

segundos para a 

outra mão,  à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor toda 

azul, com imagem 

estática sobre o 

Furacão Dorian; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Computador de cor 

branco em cima da 

mesa de vidro 

transparente; 

. Movimento de uma 

mulher, da esquerda 

para a direita, na sala 

de redação, por detrás 

do pivot. 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido.  

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

das 

Bahamas) 

2m 12s Aplicável  - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Segundo:  Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior 

direito do ecrã. Surge da direita para 

a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, 

possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de cor 

branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no 

centro do terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 11 

segundos.  
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casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

  

 

 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração. 

Posteriormente,  Atualização de 

nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por baixo deste, não 

sofre alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 
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Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

23ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Furacão já 

agita águas 

da Florida  

 

(Inundações 

/ Catástrofe) 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, posicionado 

no canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do pivot, 

uma tela, de grande 

dimensão; 

- Fato escuro (preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda passando 

em fração de 

segundos para a 

outra mão,  à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso. 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor 

toda azul, com 

imagem estática 

sobre o Furacão 

Dorian; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Computador de 

cor branco em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Internacional Não diferido.  

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

estúdio 

(sobreviventes 

do Furacão 

Dorian); Com 

2 entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Governador 

da Florida e 

Departamento 

Emergência 

de Carolina do 

Norte). 

2m 05s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Segundo:  Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a esquerda, 

através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a separar 

a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 14 

segundos. 

-TVI não 

identifica o 

nome dos três 

entrevistados 

nos oráculos. 

Apenas, 

identificou no 

ecrã, o 

Governador da 

Florida e o 

Homem do 

Departamento 

Emergência de 

Carolina do 

Norte.   
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 não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro:  Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a esquerda, 

através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a separar 

a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 
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Notícia 

Nacional ou 
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de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

24ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 Papa em 

Moçambique  

(Religião) 

Soft  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do pivot, 

uma tela, de grande 

dimensão; 

- Fato escuro (preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, com uma 

caneta preta na mão 

esquerda passando 

em fração de 

segundos para a 

outra mão,  à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso.  

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação 

atrás do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor 

toda azul, com 

imagem estática 

sobre o Papa; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta;  

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Computador de 

cor branco em 

cima da mesa de 

vidro transparente. 

 

 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Ex 

Presidente de 

Moçambique)   

2m 19s Aplicável  - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não 

sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. 

  

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 14 

segundos.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

É proíbido 

deitar 

beatas 

para o 

chão  

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não Aplicável 11s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas 

linhas arredondadas, uma atrás da outra, 

num ritmo e movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A primeira linha 

arredondada é de cor vermelha e a última 

é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três 

retângulos, todos em sequência, da 

esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, 

azul e branco, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior 

do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa alta. 

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

11s segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

25ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Seleção 

segue 

quinta-feira 

para a 

Sérvia 

(Futebol)  

 

Soft  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do 

pivot, uma tela, de 

grande dimensão; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante,   à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento com 

alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor toda 

azul, com imagem 

estática sobre futebol; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Computador de cor 

branco em cima da 

mesa de vidro 

transparente. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Jogador 

da Seleção 

Nacional).  

1m 03s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo Oráculo: primeiro, 

emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no 

seu interior, em que três linhas, 

de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, aparece, 

três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a 

direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e 

azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 12 

segundos.  
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  cor azul escura, em caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, 

de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. 

Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda. 

Posteriormente, no oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. 

De seguida,   Atualização de 

nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No 
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retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por baixo deste, não 

sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. Posteriormente,  no 

oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, 

com o nome do editor e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  
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No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

26ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

Leonel 

Pontes 

orientou o 

primeiro 

treino da 

equipa 

principal do 

Sporting  

 

(Futebol)  

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do 

pivot, uma tela, de 

grande dimensão; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante,   à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor toda 

azul, com imagem 

estática sobre o 

logótipo da equipa do 

Sporting. Porém, a 

animação é dinâmica; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Computador de cor 

branco em cima da 

mesa de vidro 

transparente. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

1m 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. 

  

- Duração de 

apresentação do 

pivot: 10 segundos; 

- Duração da 

publicidade: 20 

segundos. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Ana Leal 

(Violência) 

Hard 

 

(saúde) 

Não Aplicável 

 

  

Não Aplicável Mantem-se  Nacional  Não 

Aplicável 

32 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias, por 

duas vezes. 

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante a  

sua duração de 

32 segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

27ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

Multas 

para quem 

atirar 

beatas ao 

chão  

 

Soft  

- Pivot aparece 

sentado, 

posicionado no 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Por detrás do 

pivot, uma tela, de 

grande dimensão; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante,   à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso. 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo são lentos; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento com 

alguns ecrãs espalhados 

atrás; 

- Tela, na sala de 

redação, de grande 

dimensão, de cor toda 

azul, com imagem 

estática sobre uma 

beata no chão; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta;  

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Computador de cor 

branco em cima da 

mesa de vidro 

transparente. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(fumadores)  

2m 30s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo;  

- Terceiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de informação, com 

o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração. Posteriormente,  no 

oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, 

com o nome do editor e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  

No retângulo, de menor 

- Duração de 

apresentação 

do pivot: 16 

segundos; 

- TVI não 

identifica o 

nome dos 

entrevistados 

nos oráculos. 
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  dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado 

por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Quarto: Oráculo.   
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

André 

Silva 

responde 

na TVI e 

TVI24 

 

(Política)  

 

Soft 

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 01s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a 

direita. A primeira linha arredondada é de cor 

vermelha e a última é branca.  Com texto de 

cor vermelho, letra serifada, em caixa alta, 

dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

alta.  Em fração de segundos, emerge, da 

esquerda para a direita, um outro retângulo de 

cor branco, posicionado por cima do retângulo 

de grande dimensão, com letra de cor 

vermelha, “Tenho uma pergunta para si”, em 

caixa alta, letra não serifada.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 1m 01s 

segundos. 

- Teaser 

diferente dos 

demais. 
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REABERTURA DA SEGUNDA PARTE DO JORNAL DAS 8 

 

Publicidade: 13 minutos  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

28ª peça  

jornalística   

 

Entrevista 

em direto 

em estúdio  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

em direto 

com André 

Silva 

 

(Legislativas 

2019 – 

Política) 

 

Soft  

- Tela atrás 

do pivot com 

cores: azul, 

vermelho e 

cinza; 

- O pivot 

sentado; 

- O pivot 

surge com 

uma tablet 

nas mãos; 

- A mesa é 

transparente; 

- O pivot está 

com os 

cotovelos em 

cima da 

mesa; 

- Fato escuro 

e sapatos 

castanhos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante, à 

- Acompanhado 

de música no 

separador de 

notícias e no 

desfecho do 

jornal das 8; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas, azuis e 

cinzas; 

- Chão cinzento; 

- O pivot tem 

uma cadeira 

cizenta; 

- Salão amplo; 

- Salão 

constituído com 

3 mesas brancas, 

de grandes 

dimensões, de 

cor branca; 

Mantêm- se Nacional Diferido, 

em estúdio, 

com 4 

entrevistas 

diferidas em 

estúdio 

(Deputado e 

Porta Voz 

do PAN; 

Presidente 

da 

Associação 

“Zero”; 

Pedro 

Correia – 

Licenciado 

em Direito e 

Votante no 

PAN; 

Associação 

“Proitoiro”).  

30m 08 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Separador de notícias. 

Fundo verde, letra de cor verde, caixa alta, 

letra não serifada. Cores do separador de 

notícias: azul, amarelo, vermelho e laranja. 

- Primeiro: Oráculo do jornalista. Posiciona-

se no canto inferior esquerdo do ecrã. Surge 

da esquerda para a direita, através da 

animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa alta, letra não 

serifada. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, possui o 

nome do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a função; 

Os elementos estão alinhados à esquerda; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

2 /3: No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

- 1.02.34 -

1.02.41: 7 

segundos de 

música o 

separador de 

notícias; 

- Aparecimento 

de oráculos 

repetidos, em 

sequência. 

- Desfecho: 11 

segundos 

 – Desfecho do 

Jornal das 8, 

acompanhado 

de música, em 

que o pivot se 

despede, com 

uma postura e 

tom sério e 

formal 

(posteriormente, 

abaixa o olhar 

para a tablet), 

dizendo: 

“Ficamos por 

aqui. Boa noite 

e até amanhã”.  
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medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco dentro 

do bolso; 

- O pivot faz 

saudação ao 

entrevistado, 

dizendo: 

“Boa noite” 

com uma 

postura e tom 

sério e 

formal; 

André Silva 

responde-lhe 

“Boa noite”; 

- O pivot 

encontra-se, 

durante a 

entrevista, 

numa mesa 

branca, 

posicionado 

de frente para 

André Rio e 

do seu lado 

esquerdo, 

- Cadeiras de cor 

cinzenta; 

- O estúdio é 

constituído por 

pilares 

horizontais, de 

cor azul e 

branco, com 

pilares 

diagonais, de cor 

vermelha, e por 

pilares verticais, 

de cor vermelha 

e azul. 

- O estúdio é 

constituído por 

grandes janelas 

de vidro; 

- O estúdio é 

constituído por 

uma tela, de 

grande 

dimensão, sendo 

esta constituída 

por três 

retângulos. Por 

um retângulo 

horizontal, e 

mais dois 

retângulos 

verticais, de 

grandes 

dimensões, que 

tem como 

ambiente fundo 

é o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; 

- Quarto Oráculo: primeiro, emerge o globo 

terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Quinto Oráculo: emerge, da esquerda para 

a direita, num movimento e ritmo acelarado, 
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encontra-se 

posicionado 

para mais 3 

pessoas; 

- O pivot 

encontra-se 

posicionado 

com as costas 

inclinadas 

para a frente e 

cotovelos em 

cima da 

mesa; 

- Pivot 

agradeçe ao 

Deputado do 

PAN 

dizendo: 

“Obrigado, 

por já por este 

momento de 

entrevista”; 

- Durante a 

entrevista em 

estúdio, o 

pivot dá 

alguns 

sorrisos. 

 

a imagem de 

André Silva; 

- O estúdio 

também é 

constituído por 

uma tela, de 

pequena 

dimensão, 

contem como 

ambiente fundo 

o logotipo das 

legislativas 

2019; 

- Do lado 

esquerdo do 

ecrã, posiciona-

se o pivot;  

- Do lado 

direito, 

posiciona-se 

André Silva; 

- No centro do 

estúdio 

posiciona-se três 

convidados para 

a entrevista; 

- Ambos os 

profissionais 

posicionam-se 

de frente a frente 

uns com os 

outros; 

- Planos 

dinâmicos, 

diferentes 

ângulos de 

numa sequência de três retângulos, linhas 

arredondadas, de cor, amarelo, branco e 

vermelho, com texto de cor preto, caixa alta, 

letra serifada.  Ao mesmo tempo, também 

emergiu, no canto inferior esquerdo do ecrã, 

um globo diâmico, que se movimenta – 

rotação da terra, constituído por  três linhas, 

de pequenas dimensões, de cor vermelha, 

que o circunscritam da esquerda para a 

direita. O globo é azul, sendo constituído 

por elementos brancos. Em fração de 

segundos, emerge, da direita para a 

esquerda, um semi retângulo, com linhas 

arredondadas, de cor branco, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. Em 

seguida, emerge um novo retângulo branco, 

de pequena dimensão, com linhas 

arredondadas, na parte superior do  

retângulo, de grande dimensão, de cor azul, 

com texto de cor branco, em caixa alta, letra 

mão serifada; 

- Sexto Oráculo: primeiro, emerge o globo 

terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 
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captação de 

imagem, 

alternando entre 

o plano geral do 

estúdio, plano 

próximo do 

pivot ou dos 

entrevistados; 

- Movimento e 

ritmo da câmara 

são lentos; 

- Ambos os 

profissioais 

estão sentados; 

- Um copo de 

água em cima de 

cada mesa para 

cada 

profissional em 

estúdio. 

 

 

 

 

letra serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Sétimo: Oráculo; 

- Oitavo: Oráculo; 

- Nono: Oráculo. Primeiro, emerge o globo 

terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 
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posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Décimo oráculo é idêntico ao quinto 

oráculo; 

- Décimo primeiro: Oráculo; 

- Décimo segundo: Oráculo. Primeiro, 

emerge o globo terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu interior, 

em que três linhas, de cor vermelho, de 

pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

De seguida, aparece, três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 
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não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. 

2. Atualização da informação no oráculo de 

grande dimensão, mantendo-se inalteravél o 

retângulo superior; 

- Décimo terceiro: Oráculo; 

- Décimo quarto: Oráculo. Primeiro, emerge 

o globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 
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entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  o 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. 

2/3/4 - Atualização da informação no 

retângulo de grande dimensão, não se 

modificando o retângulo superior. 

Retângulo de grande dimensão possui letra 

serifada; 

- Décimo sexto   oráculo é idêntico ao quinto 

oráculo; 

- No décimo sétimo, décimo oitavo, décimo 

nono, vigésimo, vigésimo primeiro, 

vigésimo segundo, vigésimo quarto há 

atualização da informação no retângulo, de 

grande dimensão, permancendo enalterável 

o retângulo superior. A animação de entrada 

é da esquerda para a direita, letra serifa, 

caixa baixa, letra branco. A animação de 

saída é o inverso do da entrada; 

- Vigésimo sexto: Oráculo; 

- Vigésimo sétimo: Oráculo. 

1.  Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos inseridos 

no seu interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda 
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para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre 

os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. 

2. Vigésimo oitavo, vigésimo nono, 

trigésimo oráculos: atualização da 

informação no retângulo de grande 

dimensão, enalterando-se o retângulo 

superior; 

- Trigésimo primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 
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esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Trigésimo segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Tigésimo terceiro: Oráculo; 

- Tigésimo quarto: Oráculo; 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos inseridos 

no seu interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre 

os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 
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pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Tigésimo quinto oráculo é idêntico ao 

trigésimo quarto oráculo; 

- No trigésimo sexto oráculo, há uma 

atualização da informação no retângulo de 

grande dimensão, mantendo-se inalterável o 

retângulo superior; 

- Trigésimo sétimo: Óráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

posicionado por cima deste, não sofre 

alteração; 

- Trigésimo oitavo: Oráculo. 
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1/2 - No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; 

- Quadrigésimo: Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos inseridos 

no seu interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre 

os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, 
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a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. 

2. Quadrigésimo primeiro, quadrigésimo 

segundo, oráculo: atualização da 

informação no retângulo de grande 

dimensão, mantendo-se inalterável o 

retângulo superior, O movimento de saída/ 

entrada, tipo de letra mantêm-se como 

mencionadas anteriormente; 

- Quadrigésimo terceiro: Oráculo; 

- Quadrigésimo quarto:  Oráculo. 

1/2 - No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, posicionado por cima 

deste, não sofre alteração; 

- Quadrigésimo sexto: Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos inseridos 

no seu interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de 
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forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre 

os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Quadrigésimo sétimo e quadrigésimo 

oitavo, quadrigésimo nono, quinquasésimo: 

Óráculo; 

- Quinquagésimo primeiro: oráculo; 

- Créditos Finais: emergem três retângulos, 

de cor vermelho, azul e branco, num 

retângulo azul, uns sobre os outros, 

preenchem um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que cada pessoa, 

pode ter mais que um nome a desempenhar 

a função e respetivo  nome. Texto  da função 
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aparece, com cor azul, caixa pequena, 

enquanto que o nome dos profissionais 

aparece, com texto de cor azul, caixa alta. 

Os retângulos emergem no meio do terço 

inferior do ecrã, espandindo as suas partes 

para cada canto do ecrã. O texto aparece no 

meio do retângulo, em que, a informação 

está alinhada, uma à esquerda e outra 

alinhada à direita. Os movimentos de 

entrada e saída são rápidos; 

- Grafismo dos programas patrocinadores 

do telejornal do Jornal das 8. 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 

José Alberto de Carvalho 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

TVI Ana 

Leal – 

Empresas de 

transportes 

envolvidas 

em esquema 

de fuga e 

impostos 

 

(Hard) 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante, e 

movimento 

corporal à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

- Abertura 

acompanhada 

com música; 

- A câmara 

segue de um 

plano geral que 

vai em direção 

do pivot (plano 

próximo).  

- O movimento e 

o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

O logótipo 

posiciona-se no 

canto superior 

esquerdo, 

fazendo se 

seguir por 

baixo do 

horário. O 

logótipo é 

composto por 

cores quentes, 

respetivamente, 

o vermelho, 

azul, laranja e 

branco.  

Nacional Não 

Aplicável 

1m 26s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro:  Oráculo do jornalista /pivot  – 

composto por um  retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão, linhas arredondadas, 

com texto de cor branca, caixa alta.  O  

retângulo  adquire o comprimento  conforme 

o nome do pivot. A animação de entrada é 

através de cross dissolve, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Encontra-se alinhado à esquerda, 

posicionando-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. A linha de texto é preenchida com o 

nome do pivot; 

- Segundo: 1.Oráculo, emerge três 

retângulos, de cor amarela, azul e vermelha, 

em sequência, uns sob os outros, num 

movimento e ritmo acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto por pequenas 

particulas brancas,  girando da esquerda para 

a direita, em que este é cincunscrito por três 

linhas, de pequenas dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do retângulo de grande 

dimensão emerge um outro retângulo, de 

pequena dimensão, linhas arredondadas, um 

retângulo vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Duraão de 

abertura da 

primeira parte 

do telejornal: 

10segundos; 

- O pivot 

aparece nos 

primeiros 11 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

16s na notícia. 

A abertura e a 

notícia são 

acompanhadas 

com música. 
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colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- O pivot faz 

abertura do 

telejornal 

dizendo “Boa 

noite. 

Começamos 

(..)”, com um 

tom e postura 

formal e 

séria; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

na sala de 

redação, 

contendo 

elementos 

visuais 

dinâmicos, por 

exemplo, dois 

globos, com 

tons de laranja, 

azul e vermelho 

a girar, 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Pessoas em 

movimento na 

sala de redação, 

da esquerda para 

a direita e vice-

versa; 

 

2/3 - Atualização da informação do retângulo 

de grande dimensão, mantendo-se as 

mesmas caraterísticas acima referidas. O 

retângulo superior mantem-se inalterável. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

TVI Ana Leal 

milhares de 

portugueses 

afetados por 

falta de 

medicamentos  

 

(Saúde) 

 

(Hard) 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

escuro 

(preto); 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante, e 

movimento 

- Acompanhada 

com música; 

- Plano próximo; 

- O movimento e 

o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, 

contendo 

elementos 

visuais 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: 1.Oráculo, emerge três retângulos, de 

cor amarela, azul e vermelha, em sequência, uns 

sob os outros, num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado esquerdo inferior do ecrã 

posiciona-se um globo azul, composto por 

pequenas particulas brancas,  girando da 

esquerda para a direita, em que este é 

cincunscrito por três linhas, de pequenas 

dimensões que giram à volta dele. Por cima do 

retângulo de grande dimensão emerge um outro 

retângulo, de pequena dimensão, linhas 

arredondadas, um retângulo vermelho, com 

texto de cor branco, letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Segundo Oráculo: Retângulo branco, 

posicionado no canto superior direito, com texto 

de preta, em caixa baixa, letra não serifada. 

Emerge da direita para a esquerda; 

- Terceiro oráculo é idêntico ao segundo oráculo. 

  

- O pivot 

aparece nos 

primeiros 9 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 2m 

25s na notícia. 

A  notícia é 

acompanhada 

com música.  
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corporal à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

  

dinâmicos, por 

exemplo, dois 

globos, com tons 

de laranja, azul e 

vermelho a 

girar; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3, 4 e 5ª peças 

jornalísticas 

 

Direto 

 

Reportem 

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helicópetro 

cai em 

Sobrado 

- Pivot aparece em pé, 

posicionado 

ligeiramente para o 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto) e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento corporal à 

medida que vai 

falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- A câmara (plano 

próximo do pivot) vai 

para um plano mais 

amplo (estúdio); 

O movimento e o 

ritmo  da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, situada no 

estúdio, é composta 

por uma tela 

horizontal, de grande 

dimensão e mais duas 

telas verticais, de 

grande dimensão; 

- A tela está apoiada 

em dois grandes 

pilares diagonais, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por grandes 

janelas envidraçadas; 

Mantem-se  Nacional 1- Direto 

Diferido. Com 

1 entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(habitante de 

Valongo). 

Reportagem  

 Com 2 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(Comandante 

dos Bombeiros 

de Valongo e 

uma habitante 

de Valongo). 

2- Direto 

Diferido. Com 

1 entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(habitante de 

Valongo).  

Apresentação 

do pivot: 1m 

02; 

1º direto:2m 

09s; 

Reportagem: 

2m 27s; 

2º direto: 2m 

21s 

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua 

Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: 1.Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

 

- TVI não 

identifica o 

nome dos 

entrevistados 

nos repetivos 

oráculos no 

ecrã. Porém, 

só foi 

identificado 

um 

entrevistado 

no oráculo.  

- Pivot usa a 

primeira 

pessoa do 

singular. 

Segue-se o 

exemplo: 

“Avanço 

agora para 

um acidental 

mortal (...)”. 

19:59; 

- jornalista 

usa a 

primeira 

pessoa do 

singular:  
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- Pivot tem um 

comando na mão 

direita enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Posteriormente, o 

pivot movimenta-se 

da esquerda para a 

direita; 

- Encontra-se do lado 

esquerdo do ecrã, 

ligeiramente, de 

costas para a tela, de 

grande dimensão, no 

estúdio; 

- Posteriormente, ao 

momento que entra 

em direto, vira-se de 

frente para a tela, de 

grande dimensão, 

para falar com os dois 

jornalistas que se 

encontravam em 

direto do local do 

acontecimento; 

- No desfecho do 

direto, o pivot 

posiciona-se de costas 

voltadas para a tela, 

de grande dimensão; 

- No início do direto, 

o pivot sauda os dois 

jornalistas, dizendo 

“Boa noite”. No 

entanto, os jornalistas, 

- A tela, ao momento 

que o pivot entra em 

direto, é composta por 

um grafismo de 

janelas, em que um 

jornalista encontra-se 

posicionado do lado 

esquerdo do ecrã e o 

outro econtra-se do 

lado direito do ecrã; 

- No desfecho do 

direto, a animação de 

saída é como se 

tratasse do fecho de 

duas cortinas de uma 

janela; 

- Posteriormente, a 

esse desfecho, 

permanece uma 

imagem estática, com 

um ambiente 

queimado e na tela 

vertical, do lado 

esquerdo, encontra-se 

uma imagem de um 

helicópetro; 

- O chão é cinzento. 

 

cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, 

- Segundo: Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

“Eu digo 

parte (...9 

20:04). 
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retribuem , dizendo, 

“Boa noite”. 

 

  

- Segundo: Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo azul 

escuro, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada. Surge outro 

retângulo, linhas 

arredondadas, por cima 

do globo terestre, com 

texto de cor branco, 

Direto, em caixa alta, 

letra não serifada.  O 
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oráculo posiciona-se 

no terço inferior do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um vermelho, com 

texto de cor branco, 

letra não serifada. 

Surge outro retângulo, 

linhas arredondadas, 

por cima do globo 

terestre, com texto de 
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cor branco, Direto, em 

caixa alta, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Grafismo de janelas. 

O ecrã divide-se em 

dois retângulos, em que 

o pivot posiciona-se no 

canto direito do ecrã e a 

transmissão do 

acontecimento 

posiciona-se no canto 

esquerdo do ecrã. 

Ressalva-se que como 

fundo de ambiente do 

grafismo de janelas 

encontra-se um globo 

terrestre dinâmico, com 

tons de laranja e 

vermelho, a girar; 

- Quinto oráculo é 

idêntico ao quarto 

oráculo. Porém, há uma 

atualização da 

informação no 

retângulo amarelo e 

vermelho, por duas 

vezes.  

Posteriormente, no 

oráculo superior, há 

nova atualização de 

informação, com o 

nome do entrevistado e 

a sua função, com um 

separador vertical, de 
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cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. 

O processo de 

animação da 

atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre 

alteração; 

- Sexto: Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 
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dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã. 

Posteriormente, há uma 

atualização da 

informação no 

retângulo de grande 

dimensão, possuindo o 

mesmo movimento de 

animção já 

mencionado, porém, o 

retângulo superior, de 

pequena dimensão, não 

sofre alteração; 

- Sétimo: Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 
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globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Oitavo: No oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de 

informação, com o 

nome do jornalista e a 

sua função, com um 

separador vertical, de 

cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. 

O processo de 

animação da 

atualização do  
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retângulo superior 

surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande 

dimensão, , não sofre 

alteração; 

- Nono: Oráculo, 

emerge três retângulos, 

de cor amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 
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cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Décimo oráculo é 

idêntico ao nono 

oráculo; 

- Décimo primeiro: 

oráculo, emerge três 

retângulos, de cor 

amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo azul 

escuro, com texto de 
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cor branco, letra não 

serifada. Surge outro 

retângulo, linhas 

arredondadas, por cima 

do globo terestre, com 

texto de cor branco, 

Direto, em caixa alta, 

letra não serifada.  O 

oráculo posiciona-se 

no terço inferior do 

ecrã. 

2. Atualização da 

informação no 

retângulo amarelo e no 

retângulo vermelho. Os 

movimentos de 

animação e as 

caraterísticas são as 

mesmas. 

- Décimo segundo: 

oráculo, emerge três 

retângulos, de cor 

amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 
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brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Grafismo de janela.  O 

ecrã divide-se em dois 

retângulos, em que 

cada jornalista ocupa 

cada um dos 

retângulos, um 

posicionado no canto 

direito do ecrã e o outro 

posicionado no canto 

esquerdo do ecrã. 

Ressalva-se que como 

fundo de ambiente do 

grafismo de janelas 

encontra-se um globo 

terrestre dinâmico, com 

tons de laranja e 

vermelho, a girar. 
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- Décimo terceiro: 

Oráculo, emerge três 

retângulos, de cor 

amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã. 

Posteriormente, no 
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oráculo superior, há 

uma nova atualização 

de informação, com o 

nome do jornalista e a 

sua função, com um 

separador vertical, de 

cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. 

O processo de 

animação da 

atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre 

alteração; 

- Décimo quarto: 

oráculo, emerge três 

retângulos, de cor 

amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 
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esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo azul 

escuro, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada. Surge outro 

retângulo, linhas 

arredondadas, por cima 

do globo terestre, com 

texto de cor branco, 

Direto, em caixa alta, 

letra não serifada.  O 

oráculo posiciona-se 

no terço inferior do 

ecrã; 

- Grafismo de janelas. 

O ecrã divide-se em 

dois retângulos, em que 

o jornalista posiciona-

se no canto esquerdo do 
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ecrã e a transmissão do 

acontecimento 

posiciona-se no canto 

esquerdo do ecrã. 

Ressalva-se que como 

fundo de ambiente do 

grafismo de janelas 

encontra-se um globo 

terrestre dinâmico, com 

tons de laranja e 

vermelho, a girar; 

- Décimo quinto: 

oráculo, emerge três 

retângulos, de cor 

amarela, azul e 

vermelha, em 

sequência, uns sob os 

outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, 

letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um 

globo azul, composto 

por pequenas particulas 

brancas,  girando da 

esquerda para a direita, 

em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 
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pequena dimensão, 

linhas arredondadas, 

um retângulo 

vermelho, com texto de 

cor branco, letra não 

serifada. Surge outro 

retângulo, linhas 

arredondadas, por cima 

do globo terestre, com 

texto de cor branco, 

Direto, em caixa alta, 

letra não serifada.  O 

oráculo posiciona-se 

no terço inferior do 

ecrã.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça  

jornalística   

  

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

2º Avião 

cai em 

Valongo 

este ano 

 

(Catástrofe/ 

Incêndio)  

 

Hard 

- Pivot aparece em pé, 

posicionado 

ligeiramente para o 

canto esquerdo do ecrã; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto) e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e movimento 

corporal à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot tem um 

comando na mão direita 

enquanto apresenta a 

informação. 

 

  

- A câmara  vai para um plano 

mais próximo (pivot); 

- O movimento e o ritmo  da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos e laranjas, azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

situada no estúdio, é composta 

por uma tela horizontal, de 

grande dimensão e mais duas 

telas verticais, de grande 

dimensão; 

- A tela está apoiada em dois 

grandes pilares diagonais, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é composto por 

grandes janelas envidraçadas; 

- A tela é composta por uma 

imagem estática, com um 

ambiente queimado e na tela 

vertical, do lado esquerdo e 

direito, encontram-se duas 

imagens de dois helicópetros, em 

que, posteriormente, emerge 

uma infografia dinâmica; 

- O chão é cinzento. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa. 

 

  

O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

3 segundos. 

Posteriorment

e, apenas, 

permanece a 

sua voz off 

nos restantes 

11 segundos.  

- TVI fez 

infografia 

dinâmica para 

explicar a 

queda do 

segundo o 

helecopetro 

em Valongo 

que vitimizou 

4 pessoas; 

- Pivot, 

durante a 

notícia, 

pronunciou 

mal a palavra 

“Sobrado”. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça  

jornalística   

  

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

Vários 

incêndios 

na zona de 

Aveiro 

 

(Catástrofe/ 

Incêndio)  

 

Hard 

- Pivot aparece em pé, 

posicionado 

ligeiramente para o 

canto esquerdo do ecrã; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto) e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e movimento 

corporal à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot tem um 

comando na mão 

direita enquanto 

apresenta a informação. 

 

  

- A câmara  vai para um plano mais 

próximo (pivot); 

- O movimento e o ritmo  da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos e 

laranjas, azuis; 

- Tela, de grande dimensão, situada 

no estúdio, é composta por uma 

tela horizontal, de grande 

dimensão e mais duas telas 

verticais, de grande dimensão; 

- A tela está apoiada em dois 

grandes pilares diagonais, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é composto por grandes 

janelas envidraçadas; 

- A tela é composta por uma 

imagem estática, com um ambiente 

queimado e na tela vertical, do lado 

esquerdo e direito, encontram-se 

duas imagens de dois helicópetros, 

em que, posteriormente, emerge 

uma infografia dinâmica; 

- O chão é cinzento. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

43s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro, 

segundo e 

terceiro: Oráculo. 

 

 

  

O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 20 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 23 

segundos, 

acompanhado 

com música  

- TVI  não 

remove os 

elementos 

visuais 

(infografia) da 

peça notíciosa 

anterior. 

Assim, o pivot 

apresenta a 

nova notícia 

com os 

elementos 

visuais da peça 

anterior.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 
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Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça  

jornalística   

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários 

incêndios 

na zona de 

Aveiro  

 

(Incêndios)  

 

Hard 

- Pivot aparece em 

pé, posicionado 

ligeiramente para 

o canto esquerdo 

do ecrã; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro 

(preto) e sapatos 

castanhos escuros; 

- Usa óculos e 

barba pequena; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, e 

movimento 

corporal à medida 

que vai falando; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

- A câmara (plano 

próximo do pivot) 

vai para um plano 

mais amplo 

(estúdio); 

- O movimento e o 

ritmo  da câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, situada 

no estúdio, é 

composta por uma 

tela horizontal, de 

grande dimensão e 

mais duas telas 

verticais, de grande 

dimensão; 

- A tela está apoiada 

em dois grandes 

pilares diagonais, de 

cor vermelha; 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(Presidente 

da Câmara 

Municipal 

de Águeda). 

4m10s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. Emerge, da 

esquerda para a direita, num 

movimento e ritmo acelarado, numa 

sequência de três retângulos, linhas 

arredondadas, de cor vermelho, azul e 

branco com texto de cor preto, caixa 

alta, letra serifada.  Ao mesmo tempo, 

também emergiu, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, um globo dinâmico, 

que se movimenta – rotação da terra, 

constituído por 3 linhas, de pequenas 

dimensões, de cor vermelha, que o 

circunscritam da esquerda para a 

direita. O globo é azul, sendo 

constituído por elementos brancos. 

Posteriormente, em fração de 

segundos, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, 

de pequena dimensão, azul escuro, 

com linhas arredondadas, com texto de 

cor branco, em caixa alta, letra não 

serifada, Direto. Em seguida, emerge 

um novo retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão, com linhas 

arredondadas, na parte superior do  

retângulo, de grande dimensão, com 

- Nos 16:05 – 

16:09. Nos 

últimos 4 

segundos de 

terminar a peça 

noticiosa, 

emerge um 

novo oráculo, 

com nova 

informação de 

outra peça 

notíciosa que 

iria ser 

apresentada 

posteriormente. 
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azul escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot tem um 

comando na mão 

direita enquanto 

apresenta a 

informação; 

- No momento que 

entra em direto 

com o jornalista, 

posiciona-se de 

frente para a tela, 

de grande 

dimensão, para 

falar com o 

jornalista que se  

encontrava no 

local do 

acontecimento. 

Porém, ao 

momento que o 

pivot encontra-se 

posicionado de 

frente para a tela 

com o jornalista, 

encontra-se de 

costas voltadas 

para os 

telespetadores; 

- No desfecho do 

direto, o pivot 

posiciona-se de 

costas voltadas 

para a tela, de 

grande dimensão; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

envidraçadas; 

- A tela, ao 

momento que o 

pivot entra em 

direto, é composta 

por uma imagem 

estática com fundo 

ambiente queimado. 

Em fração de 

segundos, quando 

entra em direto, há 

uma animação de 

entrada, da esquerda 

para a direita, onde 

aparece o jornalista 

que se encontra no 

local do 

acontecimento; 

- No desfecho do 

direto, a animação 

de saída é o inverso 

do da entrada. 

Posteriormente, a 

esse desfecho, 

permanece uma 

imagem estática, 

com um ambiente 

queimado e na tela 

vertical, do lado 

esquerdo, encontra-

se uma imagem de 

um helicópetro; 

- O chão é cinzento. 

texto de cor branco, em caixa alta, letra 

não serifada.  

2/3  - No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo que, 

o jornalista posiciona-se no retângulo 

do canto direito e o local do 

acontecimento encontra-se 

posicionado no retângulo do canto 

esquerdo do ecrã. Como fundo 

ambiente do grafismo de janelas 

encontra-se o globo dinâmico, a girar, 

da esquerda para a direita, com tons de 

vermelho e laranja. A linha de 

separação dos dois retângulos verifica-

se essa animação do globo dinâmico;  

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo que, 

o local do acontecimento posiciona-se 

no retângulo do canto direito e 

entrevistado encontra-se posicionado 

no retângulo do canto esquerdo do 

ecrã. Como fundo ambiente do 
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- No início do 

direto, o pivot 

cumprimenta o 

jornalista, dizendo 

“Muito Boa noite” 

e no desfecho diz 

“Obrigado”. No 

entanto, o 

jornalista, retribui 

, dizendo, “Boa 

noite”. 

 

  

 grafismo de janelas encontra-se o 

globo dinâmico, a girar, da esquerda 

para a direita, com tons de vermelho e 

laranja. A linha de separação dos dois 

retângulos verifica-se essa animação 

do globo dinâmico; 

- Segundo: Oráculo. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em Lisboa 

causa 

cinco 

mortos 

 

(Incêndios)  

 

Hard 

- Pivot aparece em pé, 

posicionado 

ligeiramente para o 

canto esquerdo do ecrã; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto) e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot tem um 

comando na mão direita 

enquanto apresenta a 

informação. 

  

- Plano próximo do pivot; 

- O movimento e o ritmo  da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

Tela, de grande dimensão, 

situada no estúdio, é 

composta por uma tela 

horizontal, de grande 

dimensão e mais duas telas 

verticais, de grande 

dimensão; 

- A tela está apoiada em 

dois grandes pilares 

diagonais, de cor vermelha; 

- O estúdio é composto por 

grandes janelas 

envidraçadas; 

- A tela é composta por uma 

imagem estática sobre um 

incêndio, porém, com 

animação dinâmica;  

- O chão é cinzento. 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista  não 

diferida fora 

do estúdio 

(Comandante 

Regimento 

Saparadores 

Bombeiros de 

Lisboa). 

2m 19s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: 

Oráculo.No  

oráculo superior, há 

nova atualização de 

informação, com o 

nome do 

entrevistado e a sua 

função, com um 

separador vertical, 

de cor branco, a 

separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo 

azul escuro, com 

texto de cor branco, 

caixa alta, letra não 

serifada. O processo 

de animação da 

atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda 

para a direita, sendo 

que, a sua animação 

de saída é o inverso 

do da entrada. O 

retângulo, de grande 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 18 

segundos. 
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dimensão, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

10ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Dominado 

incêndio 

em 

Valença 

 

(Incêndios)  

 

Hard 

- Pivot aparece em pé, 

posicionado ligeiramente 

para o canto esquerdo do 

ecrã; 

- Tela, de grande dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato escuro (preto) e 

sapatos castanhos escuros; 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, de 

forma constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot tem um comandona 

mão direita enquanto 

apresenta a informação. 

 

  

- Acompanhado com música; 

- Plano próximo do pivot; 

- O movimento e o ritmo  da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

situada no estúdio, é composta por 

uma tela horizontal, de grande 

dimensão e mais duas telas 

verticais, de grande dimensão; 

- A tela está apoiada em dois 

grandes pilares diagonais, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é composto por 

grandes janelas envidraçadas; 

- A tela é composta por uma 

imagem estática sobre um 

incêndio, porém, com animação 

dinâmica;  

- O chão é cinzento. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

35s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: 

Oráculo; 

- Segundo: 

Oráculo. 

 

 

 

 

 

  

Pivot apresenta 

a informação 

nos primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

voz off do 

pivot nos 

restantes 29 

segundos da 

notícia. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

11ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Motoristas 

voltam à 

greve no 

sábado 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, ligeiramente 

para o canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso. 

  

- Plano próximo do 

pivot; 

- O movimento e o 

ritmo  da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, situada no 

estúdio, é composta 

por uma tela 

horizontal, de grande 

dimensão, de cor toda 

azul, com imagem 

estática sobre a greve 

dos motoristas; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Computador, de cor 

branco, e copo em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Advogado 

Sind. 

Motoristas 

Matérias 

Perigosas). 

2m 39s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo. 

 

 

 

 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

02s; 

- TVI apresenta 

informação do 

Despacho 

assinado por 

seis Ministros 

em resposta à 

greve dos 

Motoristas de 

matérias 

perigosas; 

Posteriormente, 

a TVI 

apresenta 

informação do 

comunicado 

que o sindicato 

de Motoristas 

Matérias 

Perigosas deu 

ao governo. 

- Publicidade: 

20 segundos. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

12ª peça  

jornalística 

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

mototistas a 

partir de 

sábado 

 

Hard 

- Pivot aparece sentado, 

ligeiramente para o canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot em pleno 

funcionamento; 

- Tela, de grande dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Usa óculos e barba pequena; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, de 

forma constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul escuro dentro do 

bolso; 

 

  

- Plano próximo do pivot; 

- O movimento e o ritmo  

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, situada no 

estúdio, é composta por 

uma tela horizontal, de 

grande dimensão, de cor 

toda azul, com imagens 

estáticas a emergir da 

esquerda para a direita;  

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Computador, de cor 

branco, e copo em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 38s Não 

Aplicável 

- O 

logótipo; 

- Grafismo 

com 

Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: 

Oráculo; 

- Separador 

de notícias; 

- Separador 

de notícias; 

 

 

 

  

- O  pivot apresenta a 

informação nos 

primeiros 15 segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado com 

música, apenas, 

permanece a sua voz 

off nos restantes 1m 

23 segundos da 

notícia; 

- TVI faz  estudo sobre 

o saldo do primeiro 

semestre – Conselho 

de Finanças Públicas; 

Sobre o valor médio 

das pensões – Caixa 

Geral de Aposentações 

referentes ao ano de 

2018 e 2019 e 

posteriormente à Caixa 

Geral de Aposentações 

– Conselho de 

Finanças Públicas. 

Ressalva-se que os 

títulos possuiam caixa 

alta, com letra 

serifada. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Caso PS 

vença 

Eleições 

Legislativas  

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

ligeiramente 

para o canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, atrás 

do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Usa óculos e 

barba pequena; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Plano 

próximo do 

pivot; 

- O movimento 

e o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

situada no 

estúdio, é 

composta por 

uma tela 

horizontal, de 

grande 

dimensão, de 

cor toda azul, 

com imagem 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Ministro 

das 

Finanças) 

1m 14s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

Posteriormente, desaparece o 

retângulo superior e permanece o 

retângulo de grande dimensão; 

- Terceiro: Grafismo que surge no 

canto superior direito do ecrã. Surge 

num retângulo preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, “Cortesia `Jornal 

de Negócios`. A animação de 

entreada surge da direita para a 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 22s; 

- Durante a 

entrevista feita 

ao Ministro 

das Finanças, a 

jornalista teve 

um ataque de 

riso como o 

entrevistado. 
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- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro 

do bolso. 

 

  

estática do 

Ministro das 

Finanças;  

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Computador, 

de cor branco, e 

copo em cima 

da mesa de 

vidro 

transparente. 

 

esquerda, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do entrada. Os 

elementos estão alinhados à direita;  

- Quarto: Oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Papa 

Francisco 

lembra e 

elogia 

Eusébio 

(Religião) 

Soft  

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

9s Não Aplicável - O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a 

última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo. Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a 

direita, num ritmo e movimento acelarado, 

de cor vermelho, azul e branco, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 9s 

segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

14ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Irmão de 

Doris 

Johnson 

deixa 

governo 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, 

ligeiramente 

para o canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot em 

pleno 

funcionamento; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, atrás 

do pivot; 

- Fato escuro 

(preto); 

- Usa óculos e 

barba pequena; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Gesticula com 

as mãos, de 

forma 

constante, à 

medida que vai 

falando; 

- Acompanhado 

com música; 

- Plano próximo 

do pivot; 

- O movimento e 

o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, 

situada no 

estúdio, é 

composta por 

uma tela 

horizontal, de 

grande dimensão, 

de cor toda azul, 

com imagem 

estática com 

Tower Bridge.  

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida em 

estúdio 

(Primeiro 

Ministro 

Britânico). 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora do 

estúdi 

(Secretário de 

Estado 

Demissionário).  

2m 07s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, 

em caixa baixa, letra não serifada, sem 

fundo. Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com texto 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 33s;  
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- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro 

do bolso. 

 

  

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Computador, de 

cor branco, e 

copo em cima da 

mesa de vidro 

transparente; 

- Pessoas em 

movimento na 

sala de redação, 

por detrás do 

pivot. 

 

de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, 

em caixa baixa, letra não serifada, sem 

fundo. Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, 

em caixa baixa, letra não serifada, sem 

fundo. Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Quinto: Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Surge da esquerda para a 

direita, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de 
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saída é o inverso do da entrada. Emerge 

num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta, letra não 

serifada. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, possui 

o nome do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a 

função; Os elementos estão alinhados à 

esquerda.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 
15ª peça  

jornalística   

 

 
Notícia  

 
 
 
 
 
 

Espanha ainda 

sem Governo 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, ligeiramente 

para o canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot em 

pleno funcionamento; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso. 

 

  

- Acompanhado com 

música; 

- Plano próximo do pivot; 

- O movimento e o ritmo  da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas, e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

situada no estúdio, é 

composta por uma tela 

horizontal, de grande 

dimensão, de cor toda azul, 

com imagem dinâmica com a 

bandeira espanhola;   

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Computador, de cor 

branco, e copo em cima da 

mesa de vidro transparente; 

- Pessoas em movimento na 

sala de redação, por detrás 

do pivot. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 41s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

 

 

 

 

 

  

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 13 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a voz 

do pivot nos 

restantes 1m28s 

na notícia.   
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

TVI 

 

Hard  

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a última 

é branca.  Com texto de cor vermelho, letra serifada, em 

caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 12s 

segundos. 

- Publicidade: 

1 segundo. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 
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jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia  

 
 
 
 
 
 

Papa lembra 

Eusébio em 

Moçambique  

 

 

Soft 

- Pivot aparece sentado, 

ligeiramente para o canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás do pivot 

em pleno funcionamento; 

- Tela, de grande dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Usa óculos e barba pequena; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as mãos, de 

forma constante, à medida que 

vai falando; 

- Microfone de lapela colocado 

no casaco do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul escuro dentro do 

bolso; 

- Após 1 segundo de 

publicidade, o pivot diz no 

início da notícia: “Bem vindos 

de regresso ao Jornal das 8”, 

com um tom e postura séria e 

formal. 

 

  

- Acompanhado com 

música; 

- Plano próximo do 

pivot; 

- O movimento e o 

ritmo  da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, situada no 

estúdio, é composta por 

uma tela horizontal, de 

grande dimensão, de 

cor toda azul, com 

imagem estática com o 

papa; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Computador, de cor 

branco, e copo em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 26s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo – 

Ajuda à 

produção;  

- Grafismo 

com Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

 

 

 

 

  

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 15 

segundos, 

acompanhado 

com música. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a voz 

do pivot nos 

restantes 1m 11s 

na notícia com 

um vídeo do 

Papa em 

Moçambique. 

- Cálculo errado 

dos minutos da 

TVI ir para 

intervalo. Parece 

que houve um 

engano, após 1 

minuto de 

intervalo, o pivot 

diz, bem vindos 

de regresso ao 

Jornal das 8”.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Papa em 

Moçambique  

 

(Religião)  

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, ligeiramente 

para o canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot em pleno 

funcionamento; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato escuro (preto); 

- Usa óculos e barba 

pequena; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Gesticula com as 

mãos, de forma 

constante, à medida 

que vai falando; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do bolso. 

 

 

- Acompanhado com 

música; 

- Plano próximo do 

pivot; 

- O movimento e o ritmo  

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, respetivamente, 

os vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, situada no 

estúdio, é composta por 

uma tela horizontal, de 

grande dimensão, de cor 

toda azul, com imagem 

estática com o papa;  

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Computador, de cor 

branco, e copo em cima 

da mesa de vidro 

transparente. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Papa). 

1m 07s Aplicável - O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a 

esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso 

do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a 

separar a função do 

entrevistado; Os elementos 

estão alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, 

letra não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã. 

  

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos 

primeiros 25 

segundos.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

18 e 19 ª 

peças 

jornalistícas  

 

 

Direto  e  

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Furacão 

Dorian 

cresce para 

Categoria 3 

 

(Catástrofe 

/Inundações)  

 

Hard. 

- Pivot 

aparece em 

pé, no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Pivot em pé, 

ao lado da 

grande janela 

emvidraçada; 

- Fato escuro 

(preto) e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Usa óculos e 

barba 

pequena; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Gesticula 

com as mãos, 

de forma 

constante, à 

medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

- Plano 

próximo do 

pivot; 

- O movimento 

e o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Janela 

envidraçada, de 

grande 

dimensão, 

situada no 

estúdio, é 

composta por 

por dois pilares 

diagonais, de 

cor vermelha; 

- A janela 

envidraçada 

tem como 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

de estúdio 

(sobrevivente 

do Furacão 

Dorian). 

Direto: 

27segundos; 

Reportagem: 

3m 17s.  

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual 

Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto superior direito do 

ecrã. Surge da direita para a esquerda, 

através da animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em 

caixa baixa, letra não serifada, sem 

fundo. Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro: Emerge, da esquerda para a 

direita, num movimento e ritmo 

acelarado, numa sequência de três 

retângulos, linhas arredondadas, de cor 

vermelho, azul e branco com texto de cor 

preto, caixa alta, letra serifada.  Ao 

mesmo tempo, também emergiu, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, um 

O desfecho da 

reportagem 

acaba com 

um seperador 

de notícias 

com música 

com 3 

segundos. 
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pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- O pivot tem 

um comando 

na sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação; 

- No final da 

apresentação 

do direto, 

opivot está 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a grande 

janela 

envidraçada. 

  

ambiente fundo 

um vídeo sobre 

o Furacão 

Dorian; 

- O estúdio é 

composto por 

pilares 

horizontais, de 

cor vermelha e 

azul; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- Chão 

cinzento. 

 

globo dinâmico, que se movimenta – 

rotação da terra, constituído por 3 linhas, 

de pequenas dimensões, de cor 

vermelha, que o circunscritam da 

esquerda para a direita. O globo é azul, 

sendo constituído por elementos 

brancos. Posteriormente, em fração de 

segundos, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, de 

pequena dimensão, azul escuro, com 

linhas arredondadas, com texto de cor 

branco, em caixa alta, letra não serifada, 

Direto. Em seguida, emerge um novo 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão, com linhas arredondadas, na 

parte superior do  retângulo, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada. 

Posteriormente, o retângulo do Direto 

desaparece e apenas permanece os 

outros retângulos que constituem o 

oráculo; 

- Quarto: Oráculo; 

- Separador de notícias. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Festival de 

cinema de 

Veneza 

 

(Cinema)  

 

Soft 

- Pivot 

aparece em 

pé, no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Pivot em 

pé, ao lado 

da grande 

janela 

envidraçada; 

- Fato escuro 

(preto) e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Usa óculos 

e barba 

pequena; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Gesticula 

com as 

mãos, de 

forma 

constante, à 

- Plano 

próximo do 

pivot; 

- O movimento 

e o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Janela 

envidraçada, de 

grande 

dimensão, 

situada no 

estúdio, é 

composta por 

por dois pilares 

diagonais, de 

cor vermelha; 

- A janela 

envidraçada 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora de 

estúdio 

(Autor; 

Atiz; 

Realizador 

e 

Produtor). 

2m 12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo com Língua Gestual Portuguesa; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

Duração de 

apresentação 

do pivot: 15 

segundos. 
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medida que 

vai falando; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- O pivot 

tem um 

comando na 

sua mão 

direita para 

apresentar a 

informação. 

 

tem como 

ambiente fundo 

um vídeo sobre 

o filme “A 

Herdade”; 

- O estúdio é 

composto por 

pilares 

horizontais, de 

cor vermelha, 

azul e branco e 

por pilares 

verticais de cor 

branco; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- Chão 

cinzento. 

 

processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração. Posteriormente, Atualização de 

nova informação, no oráculo superior, retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

TVI 

 

Hard  

Não 

Aplicável 

 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

13s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas arredondadas, 

uma atrás da outra, num ritmo e movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A primeira linha arredondada é de 

cor vermelha e a última é branca.  Com texto de cor 

vermelho, letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, uns 

sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo 

durante a  sua 

duração de 

13s 

segundos. 

- Intervalo 

/Publicidade: 

37 segundos; 
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Segunda Parte do Jornal das 8  - TVI 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª Peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

Investigação 

TVI  

 

(Corrupção/ 

Fraude 

Fiscal) 

 

 

Hard 

- A pivot 

encontra-as 

posicionada 

em pé, do 

lado 

esquerdo do 

ecrã; 

- Vestuário 

branco, 

blaiser preto 

e sapatos 

altos de cor 

preta; 

- Durante a 

apresentação 

da 

informação a 

pivot 

manteve-se 

no mesmo 

local, em pé; 

- Plano 

próximo; 

- Encontra-se 

posicionada 

no centro do 

plano; 

- Não 

gesticula 

com as mãos 

- Plano 

próximo do 

pivot; 

- O movimento 

e o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Chão 

cinzento; 

- Do lado 

esquerdo do 

ecrã, encontra-

se posicionada 

uma tela, de 

grande 

dimensão, em 

que esta é 

composta por 

três telas. Ou 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio 

(Motorista 

de Matéria 

Perigosa; 

Pres. 

Sindicato 

Motoristas 

Materias 

Perigosas e 

o Porta Voz 

da 

ANDRAM). 

16m 53s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo do jornalista. Posiciona-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta, letra não serifada. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à esquerda; 

- Segundo e Terceiro: Oráculo do entrevistado. 

Posicionado no canto inferior direito do ecrã. 

Elementos alinhados à direita. Letra branca, 

caixa alta, letra não serifada; 

- Quarto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto inferior do canto esquerdo do ecrã. Os 

elementos estão alinhados à esquerda. Texto de 

letra de cor branco, caixa alta, letra não serifada; 

- Quinto: Oráculo do jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior do canto esquerdo do ecrã. Os 

elementos estão alinhados à esquerda. Texto de 

letra de cor branco, caixa alta, letra não serifada; 

- Sexto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto inferior do canto esquerdo do ecrã. Os 

elementos estão alinhados à esquerda. Texto de 

letra de cor branco, caixa alta, letra não serifada; 

- Sétimo: Oráculo do entrevistado. Posicionado 

no canto inferior direito do ecrã. Elementos 

- Duração da 

apresentação 

da Pivot Ana 

Leal: 52 

segundos; 

- Durante a 

reportagem de 

investigação 

levada a cabo 

pela jornalista 

Ana Leal, a 

TVI apresenta 

os 

documentos: 

- Recibo de 

Vencimento 

de um 

Motorista de 

Mercadorias 

Pesados; 

- Relatório de 

Autoridade 

Tributária e 

Aduaneira; 

- Documento 

da Segurança 

Social; 

- TVI 

apresenta os 

audios 
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nem se 

movimenta 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

centro da 

camisola; 

- A pivot tem 

um 

comando, 

que o segura 

com as suas 

duas mãos, 

posicionando 

as braços 

entrelaçados, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

 

seja, a tela é 

composta por 

uma tela 

retângular 

horizontal e 

mais duas telas 

verticais, em 

que cada uma 

se posiciona, 

uma do lado 

esquerdo, e a 

outra do lado 

direito, da tela 

horizontal; 

- A tela é 

apoiada por 

dois grandes 

pilares 

diagonais, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- Por trás da 

pivot, há uma 

outra tela, de 

tamanho 

pequeno, 

apoiada por 

dois pilares, de 

cor branco; 

- 

Acompanhado 

com música 

durante toda a 

alinhados à direita. Letra branca, caixa alta, letra 

não serifada; 

- Oitavo: Oráculo do jornalista. Posicionado no 

canto inferior direito do ecrã. Elementos 

alinhados à direita. Letra branca, caixa alta, letra 

não serifada; 

- Nono: Oráculo do entrevistado. Posicionado 

no canto inferior direito do ecrã. Elementos 

alinhados à direita. Letra branca, caixa alta, letra 

não serifada; 

- Quinto: Oráculo do jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior do canto esquerdo do ecrã. Os 

elementos estão alinhados à esquerda. Texto de 

letra de cor branco, caixa alta, letra não serifada; 

- Décimo primeiro: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

- Décimo segundo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto 

esquerdo do ecrã. Os elementos estão alinhados 

à esquerda. Texto de letra de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada; 

- Décimo terceiro: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

- Décimo quarto: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto 

esquerdo do ecrã. Os elementos estão alinhados 

à esquerda. Texto de letra de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada; 

- Décimo quinto: Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior do canto 

exclusivos 

que teve 

acesso em 

tribunal; 

- Jornalista da 

TVI apresenta 

dois discos 

retirados 

diretamente 

de um 

camião, sendo 

estes 

originais, que 

registam o 

tempo em que 

o veículo 

esteve a ser 

utilizado; 

- TVI 

apresenta o 

contrato de 

trabalho da 

empresa, 

Transportes 

TJA; 

 

 - Intervalo / 

Publicidade-  

25segundos; 



1383 
 

apresentação da 

pivot e 

reportagem de 

investigação; 

- O estúdio é 

constituído por 

outros pilares 

horizontais, de 

cor azul; 

 

esquerdo do ecrã. Os elementos estão alinhados 

à esquerda. Texto de letra de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada; 

- Décimo sexto: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

- Décimo sétimo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

- Décimo oitavo: Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior do canto 

esquerdo do ecrã. Os elementos estão alinhados 

à esquerda. Texto de letra de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada; 

- Décimo nono: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

- Vigésimo: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

- Vigésimo primeiro: Oráculo do entrevistado. 

Posiciona-se no canto inferior do canto direito 

do ecrã. Os elementos estão alinhados à direito. 

Texto de letra de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada; 

Créditos Finais: emerge o nome e a função dos 

profissionais, que cada pessoa, pode ter mais 

que um nome a desempenhar a função e 
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respetivo  nome. O texto aparece com cor 

branco, em caixa alta, letra não serifada. O texto 

emerge da esquerda para a direita e posicionam-

se pelo ecrã todo.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

22ª Peça  

jornalística 

 

 

Entrevista 

com 

Jornalista 

da TVI em 

Direto 

 

 

 

 

Investigação 

TVI  

 

(Corrupção/ 

Fraude 

Fiscal) 

 

 

Hard 

- A pivot encontra-as 

posicionada em pé, do 

lado direito do ecrã / 

tela, enquanto que o 

jornalista – 

entrevistado 

encontra-se 

posicionado no canto 

esquerdo do ecrã / 

tela; 

- Ambos encontram-

se posicionados de pé, 

de frente um para o 

outro; 

- Jornalista 

/entrevistado da TVI, 

veste um fato de cor 

azul escura e sapatos 

pretos, tendo um 

lancinho branco no 

casaco do fato; 

- O jornalista também 

cumprimenta a pivot, 

dizendo: “Boa noite 

Ana”, com um tom e 

postura formal e séria; 

- A pivot gesticula de 

forma frequente 

enquanto apresenta a 

informação, 

movimentando-se de 

- O movimento e o 

ritmo  da câmara são 

lentos; 

- Planos dinâmicos, 

alternando entre o 

plano geral do 

estúdio e o plano 

próximo do pivot ou 

do jornalista; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Chão cinzento; 

- Do lado esquerdo 

do ecrã, encontra-se 

posicionada uma 

tela, de grande 

dimensão, em que 

esta é composta por 

três telas. Ou seja, a 

tela é composta por 

uma tela retângular 

horizontal e mais 

duas telas verticais, 

em que cada uma se 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferido 

em estúdio 

da TVI 

(Jornalista 

TVI) 

1m 37s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro oráculo: Oráculo, 

emerge três retângulos, de cor 

amarela, azul e vermelha, em 

sequência, uns sob os outros, 

num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor 

preta, caixa alta, letra serifada. 

Do lado esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um globo 

azul, composto por pequenas 

particulas brancas,  girando da 

esquerda para a direita, em que 

este é cincunscrito por três 

linhas, de pequenas dimensões 

que giram à volta dele. Por 

cima do retângulo de grande 

dimensão emerge um outro 

retângulo, de pequena 

dimensão, linhas 

arredondadas, um retângulo 

vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O 

oráculo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã. 

Posteriormente, no oráculo 

superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No 

Não Aplicável 
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um lado para o outro, 

utilizando um 

comando na mão 

direita; 

- O pivot, gesticula 

com  as mãos 

enquanto fala com a 

pivot. 

- Vestuário branco, 

blaiser preto e sapatos 

altos de cor preta; 

- Pivot cumprimenta o 

jornalista – 

entrevistado, com 

“Boa Noite André”, 

com uma postura e 

tom formal e sério; 

- Plano próximo; 

- Ambos possuem 

uma postura formal e 

séria; 

- Ambos têm um tom 

formal e sério; 

- Microfone de lapela 

colocado nos dois 

profissionais. 

posiciona, uma do 

lado esquerdo, e a 

outra do lado 

direito, da tela 

horizontal; 

- A tela é apoiada 

por dois grandes 

pilares diagonais, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas de 

vidro; 

- A tela é composta, 

no lado esquerdo, 

por uma imagem 

estática, de Ana 

Leal. O resto da tela 

é composta por uma 

imagem estática 

sobre a investigação 

levada a cabo e o 

nome de Ana Leal; 

- O estúdio é 

constituído por 

outros pilares 

horizontais, de cor 

azul. 

 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

De seguida, no oráculo 

superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do 

pivot e a sua função, com um 

separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

vermelho, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

Posteriormente, há atualização 

de nova informação no oráculo 

de grande dimensão, porém, os 

outros elementos do oráculo 

não se alteram. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalistica 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observaçõe

s  

 

23ª Peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

Investigação 

TVI  

 

 

Milhares de 

portugueses 

afetados por 

falta de 

medicamentos 

 

 

 

Hard 

- A pivot 

encontra-as 

posicionada 

em pé, no 

centro do 

plano; 

- Vestuário 

branco, blaiser 

preto e sapatos 

altos de cor 

preta; 

- Durante a 

apresentação 

da informação 

a pivot 

manteve-se no 

mesmo local, 

em pé; 

- Plano 

próximo; 

- Não gesticula 

com as mãos 

nem se 

movimenta 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Acompanhado 

com música; 

- Plano próximo 

do pivot; 

- O movimento e 

o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Atrás da pivot 

posiciona-se 

metade de duas 

telas, com 

imagem estática 

sobre a 

investigação 

levada a cabo 

pela equipa da 

pivot. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido.  

Com 8 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Psiquiatra; 

Diretora 

Técnica da 

Fármacia 

Sendim; 

Pres. Cons. 

Regional. 

Sul da 

Ordem dos 

Médicos; 

Doente; Sara 

Carpinteiro; 

Presidente 

Conselho 

Diretivo 

Infarmed; 

Doente 

Hipertensa; 

Presidente 

da 

Associação 

Nacional de 

Farmácias).  

23m 30s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo, emerge três 

retângulos, de cor amarela, azul e 

vermelha, em sequência, uns sob 

os outros, num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor preta, 

caixa alta, letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do ecrã 

posiciona-se um globo azul, 

composto por pequenas particulas 

brancas,  girando da esquerda para 

a direita, em que este é 

cincunscrito por três linhas, de 

pequenas dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do retângulo 

de grande dimensão emerge um 

outro retângulo, de pequena 

dimensão, linhas arredondadas, 

um retângulo vermelho, com texto 

de cor branco, letra não serifada.  

O oráculo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã. 

- Segundo, o terceiro, o quarto, o 

quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, 

o nono, o décimo, o décimo 

primeiro, o décimo segundo, o 

décimo terceiro, o décimo quarto, 

o décimo quinto, o décimo oitavo, 

o décimo nono, o vigésimo, o 

vigésimo primeiro, o vigésimo 

segundo, o vigésimo terceiro, o 

- Duração da 

apresentação 

da Pivot Ana 

Leal: 1m 20 

segundos; 

- TVI mostra 

informação 

de um estudo 

realizado 

pela 

Associação 

Nacional das 

Farmácias; 

- TVI mostra 

aúdios 

exclusivos , 

ao momento 

que a a 

Farmácia 

Sendim liga 

diretamente 

para o 

Distribuidor 

e  e 

laboratório, 

devido à 

falta de 

medicament

os; 

- TVI 

apresenta 
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- Microfone de 

lapela 

colocado no 

centro da 

camisola; 

- A pivot tem 

um comando, 

que o segura 

com as suas 

duas mãos, 

posicionando 

as braços 

entrelaçados, 

enquanto 

apresenta a 

informação. 

 

vigésimo quarto, o vigésimo 

quinto, e o vigésimo sexto: 

Oráculo do entrevistado. Surgem 

dois retângulos, de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada, um 

sobre o outro. Ambos se 

posicionam no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Décimo sexto e o  décimo sétimo: 

Oráculo posiciona-se no canto 

superior direito do ecrã. Surge um 

retângulo, de cor branco, com 

texto de cor preta, em caixa alta, 

letra não serifada;  

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Créditos Finais: Emerge no canto 

direito do ecrã o nome e a função 

dos profissionais, em caixa alta, 

com texto de cor branco, com letra 

não serifada.  

informação  

de um estudo 

realizado 

pelo 

Observatório 

do Centro de 

Estudos e 

Avaliação de 

Sáude; 

- Publicidade 

/ Intervalo: 

20 segundos; 

- A 

reportagem é 

acompanhad

a com 

música 

durante toda 

a sua 

emissão; 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

ª Peça  
jornalística 
 

 

 

 

 

 

Desfecho  - A pivot 

encontra-se 

sentada; 

- Vestuário 

branco, 

blaiser preto 

e sapatos 

altos de cor 

preta; 

- Plano 

próximo; 

- Não 

gesticula 

com as mãos; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

centro da 

camisola; 

- A pivot tem 

um 

comando, 

que o segura 

com as suas 

duas mãos, 

posicionando 

- Acompanhado com 

música; 

- Plano próximo do 

pivot; 

- O movimento e o 

ritmo  da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira da pivot é 

cinzenta; 

- A mesa é branca, em 

que por cima tem 

vidro transparente. 

Por cima do vidro 

transparente da mesa 

tem vários objetos, 

tais como, o rato do 

computador (preto), o 

computador (branco), 

um copo de água; 

- Atrás da pivot, 

encontra-se 

posicionada metade 

da tela, de grande 

Mantem-se  Não 

Aplicável 

Não 

Aplicável 

4m 11s Não 

Aplicável 
- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo do jornalista. 

Posiciona-se no canto inferior esquerdo 

do ecrã. Surge da esquerda para a direita, 

através da animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos estão 

alinhados à esquerda; 

- Créditos Finais: emerge três retângulos, 

de cor vermelho, azul e branco, num 

retângulo azul, uns sobre os outros, 

preenchem um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que cada pessoa, 

pode ter mais que um nome a 

desempenhar a função e respetivo  nome. 

Texto  da função aparece, com cor azul, 

caixa pequena, enquanto que o nome dos 

profissionais aparece, com texto de cor 

azul, caixa alta. Os retângulos emergem no 

meio do terço inferior do ecrã, espandindo 

as suas partes para cada canto do ecrã. O 

texto aparece no meio do retângulo, em 

que, a informação está alinhada, uma à 

esquerda e outra alinhada à direita. Os 

- Duração da 

apresentação 

da Pivot: 3m 

45s; 

Duração do 

desfecho: 26 

segundos; 

- Pivot recorre 

à primeira 

pessoa do 

singular na sua 

apresentação: 

- “A equipa de 

jornalistas que 

eu coordeno 

(....)” – 

1:21_00- 

1:21:06; 

- “Nem eu, 

nem os 

jornalistas que 

trabalham 

comigo (...)” – 

1:22:38 – 

1:22:42; 

- “É com 

autororização 

da minha 

direção de 

informação 

que acabei 



1390 
 

 

 

 

 

  

as braços 

entrelaçados, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- A pivot, 

com um tom 

e postura 

formal e 

séria 

despede-se 

do Jornal das 

8, dizendo: 

“Espero por 

si. É já a 

seguir”. 

 

dimensão, apoiada em 

dois pilares diagonais 

vermelhos, tendo uma 

imagem estática sobre 

a investigação; 

- Atrás da pivot 

posiciona-se metade 

de duas telas, com 

imagem estática sobre 

a investigação levada 

a cabo pela equipa da 

pivot; 

- Planos e ângulos 

dinâmicos, alternando 

entre o plano geral do 

estúdio e o plano 

próximo do pivot e o 

entrevistado durante a 

transmissão; 

- A câmara vai do 

pivot (plano próximo) 

para um plano geral 

do estúdio. 

movimentos de entrada e saída são 

rápidos; 

- Grafismo dos programas patrocinadores 

do telejornal do Jornal das 8. 

  

aqui de fazer” 

– 1:23:40 – 

1:23:49; 

- “Eu sigo para 

o debate que se 

impõe na 

TVI24” – 

1:23:40 – 

1:23:31; 
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APÊNDICE 19. JORNAL DAS 8 DA TVI – DIA 6 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 

José Alberto de Carvalho 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande 

incêndio em 

Albergaria-

a-Velha 

 

(Hard) 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara segue 

de um plano geral 

(estúdio) que vai 

em direção do 

pivot (plano 

próximo); 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura 

da câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na 

sala de redação, 

contendo 

elementos visuais 

O logótipo 

posiciona-

se no canto 

superior 

esquerdo, 

fazendo se 

seguir por 

baixo do 

horário. O 

logótipo é 

composto 

por cores 

quentes, 

respetivame

nte, o 

vermelho, 

azul, laranja 

e branco.  

Nacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(dois 

habitantes 

e ao 

Presidente 

da Câmara 

de 

Albergaria-

a-Velha). 

3m 11s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Primeiro:  Oráculo do jornalista /pivot  – 

composto por um  retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão, linhas arredondadas, com 

texto de cor branca, caixa alta.  O  retângulo  

adquire o comprimento  conforme o nome do 

pivot. A animação de entrada é através de 

cross dissolve, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Encontra-se 

alinhado à esquerda, posicionando-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. A linha de 

texto é preenchida com o nome do pivot; 

- Segundo: oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo. 

- Quinto: Oráculo. 1.No oráculo superior, há 

nova atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

- Duração de 

abertura da 

primeira parte 

do telejornal: 

10segundos; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 20s 

- A 

apresentação 

do pivot e a 

abertura do 

telejornal 

foram 

acompanhados 

com música; 

-TVI 

entrevista dois 

habitantes da 

aldeia de 

Albergaria-a-

Velha e não os 

identifica nos 

oráculos na 

tvo. Porém, 

apenas, 

identificou o 

Presidente da 

Câmara da 

localidade. 
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apresentava 

a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- O pivot faz 

abertura do 

telejornal 

dizendo 

“Boa noite. 

Começamos 

(..)”, com 

um tom e 

postura 

formal e 

séria; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

dinâmicos, por 

exemplo, dois 

globos, com tons 

de laranja, azul e 

vermelho a girar. 

Em fração de 

segundos emerge 

uma outra imagem, 

porém, estática 

sobre um incêndio; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior 

da mesa do pivot 

que é transparente 

encontram-se 

alguns objetos, 

entre eles, a tablet 

(branca), um copo 

de água. 

 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, , não sofre 

alteração. 

3. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com o nome 

do editor e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, , não sofre 

alteração. 

4. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 
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Notícia 
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e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística   

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes 

incêndios em 

Albergaria-a-

Velha 

 

(Hard) 

- Pivot 

aparece em 

pé, no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de lado à tela, 

de grande 

dimensão; 

- Comando 

na mão 

direita 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Fato 

castanho ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Plano amplo; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, composta 

por três telas. Ou seja, 

uma tela retângular 

horizontal e mais duas 

telas retângulas 

verticais, em que cada 

uma se posiciona, uma 

do lado esquerdo, a 

outra do lado direito 

da tela horizontal; 

- A tela é apoiada por 

dois grandes pilares 

diagonais, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é 

composto por grandes 

janelas de vidro; 

Mantem-se  Nacional Diferido 

em Aveiro. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

3m 44s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. Emerge, da 

esquerda para a direita, num 

movimento e ritmo acelarado, numa 

sequência de três retângulos, linhas 

arredondadas, de cor vermelho, azul e 

branco com texto de cor preto, caixa 

alta, letra serifada.  Ao mesmo tempo, 

também emergiu, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, um globo dinâmico, 

que se movimenta – rotação da terra, 

constituído por 3 linhas, de pequenas 

dimensões, de cor vermelha, que o 

circunscritam da esquerda para a 

direita. O globo é azul, sendo 

constituído por elementos brancos. 

Posteriormente, em fração de 

segundos, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, 

de pequena dimensão, azul escuro, com 

linhas arredondadas, com texto de cor 

branco, em caixa alta, letra não 

serifada, Direto. Em seguida, emerge 

um novo retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão, com linhas 

arredondadas, na parte superior do  

retângulo, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, em caixa alta, letra 

não serifada. 

- TVI faz 

infografias 

dinâmicas 

apresentando 

o nome das 

localidades 

em que se 

localizam os 

incêndios 

florestais em 

Aveiro. 

Posteriormen

te, num mapa 

dinâmico 

apresenta as 

principais 

estradas 

cortadas. 
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- No casaco 

do fato tem 

um lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba; 

- Pivot 

cumprimenta 

o jornalista, 

dizendo: 

“Boa noite”, 

com postura e 

tom formal e 

sério; 

- 

Gesticulação 

com as mãos 

e movimento, 

de forma 

contínua, 

com as 

pernas 

enquanto está 

a apresentar; 

- O jornalista 

responde ao 

pivot, 

dizendo, 

“Boa Noite” 

com postura e 

tom sério e 

formal; 

- No final do 

direto, o pivot 

- A tela tem uma 

imagem estática de 

um incêndio, que, 

posteriormente, abre-

se, num movimento de 

animação da esquerda 

para a direita, uma 

“janela” com a 

imagem do jornalista 

que se encontra no 

local do 

acontecimento; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para os 

telespetadores 

enquanto fala em 

direto com o outro 

jornalista; 

- Na tela, a “janela” se 

fechou, num 

movimento da direita 

para a esquerda, 

desaparecendo a 

imagem do jornalista;  

- Posteriormente, na 

tela está patente uma 

mapa estático em que 

dele saem infografias 

dinâmicas a explicar 

os vários incêndios 

florestais em Aveiro. 

Posteriormente, 

emerge um novo mapa 

dinâmico onde mostra 

as principais estradas 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Os 

restantes retângulos constituintes do 

oráculo não se alteram; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo que, 

o jornalista posiciona-se no retângulo 

do canto esquerdo e o local do 

acontecimento encontra-se 

posicionado no retângulo do canto 

direito do ecrã. Como fundo ambiente 

do grafismo de janelas encontra-se o 

globo dinâmico, a girar, da esquerda 

para a direita, com tons de vermelho e 

laranja. A linha de separação dos dois 

retângulos verifica-se essa animação do 

globo dinâmico; 

- Terceiro: Oráculo. Emerge, da 

esquerda para a direita, num 

movimento e ritmo acelarado, numa 

sequência de três retângulos, linhas 

arredondadas, de cor vermelho, azul e 

branco com texto de cor preto, caixa 

alta, letra serifada.  Ao mesmo tempo, 

também emergiu, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, um globo dinâmico, 

que se movimenta – rotação da terra, 

constituído por 3 linhas, de pequenas 
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posiciona-se 

de costas 

voltadas para 

a tela de 

grande 

dimensão. 

 

 

  

cortadas devido aos 

incêndios em Aveiro; 

- Chão é cinzento. 

dimensões, de cor vermelha, que o 

circunscritam da esquerda para a 

direita. O globo é azul, sendo 

constituído por elementos brancos. 

Posteriormente, em fração de 

segundos, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, 

de pequena dimensão, azul escuro, com 

linhas arredondadas, com texto de cor 

branco, em caixa alta, letra não 

serifada, Direto. Em seguida, emerge 

um novo retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão, com linhas 

arredondadas, na parte superior do  

retângulo, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, em caixa alta, letra 

não serifada. 

2. Atualização da informação no 

retângulo branco, de grande dimensão. 

As caraterísticas são as mesmas acima 

referidas. Porém, os outros retângulos 

constituintes do oráculo não se 

alteraram. 
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3ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogo 

dominado 

em Baião 

 

(Hard) 

- Pivot aparece em pé; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a tela, de 

grande dimensão; 

- Comando na mão 

direita enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom fo rmal e sério; 

-Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba; 

- Gesticulação com as 

mãos e movimento, de 

forma contínua, com as 

pernas enquanto está a 

apresentar. 

  

- Plano amplo; 

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, composta por 

três telas. Ou seja, uma 

tela retângular horizontal 

e mais duas telas 

retângulas verticais, em 

que cada uma se 

posiciona, uma do lado 

esquerdo, a outra do lado 

direito da tela horizontal; 

- A tela é apoiada por dois 

grandes pilares diagonais, 

de cor vermelha; 

- O estúdio é composto 

por grandes janelas de 

vidro; 

- Chão é cinzento; 

- A tela tem uma imagem 

estática de um incêndio.  

 

Mantêm-se   Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio. 

(Comandante 

Bombeiros de 

Santa 

Marinha do 

Zêzere; dois 

habitantes e 

Presidente da 

Câmara de 

Baião). 

1m 32s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro e segundo: 

Oráculos. 

1. No oráculo superior, 

há nova atualização de 

informação, com o 

nome do entrevistado e 

a sua função, com um 

separador vertical, de 

cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. 

O processo de 

animação da 

atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre 

alteração. 

 

 

 

 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 16s; 

- TVI não 

identifica os 

nomes das 

duas 

habitantes da 

localidade de 

Baião nos 

oráculos; 

Apenas 

identificou o 

nome dos 

outros 

entrevistados, 

isto é, o nome 

do Presidente 

da Câmara de 

Baião e o  

Comandante 

Bombeiros de 

Santa Marinha 

do Zêzere.   
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Grafismos  Observações  

 

4ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 

promete 

ser quente 

 

(Hard) 

- Pivot aparece 

sentado, no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás 

do pivot; 

- Fato castanho ; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da mesa, 

não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- O pivot tem 

uma caneta não 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

- Plano 

próximo.  

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, com 

estática sobre 

um incêndio; A 

animação da 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio 

(turistas). Com 

1 entrevista não 

diferida em 

estúdio  

(Meteorologista 

do IPMA)   

2m 46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 1. No oráculo 

superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2.Desaparece o oráculo do 

entrevistador, retângulo superior e 

mantem-se  o resto do oráculo; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s; 

-TVI  

entrevista 

quatro turistas, 

porém,  não as 

identifica nos 

oráculos na tv. 

Apenas 

identificou a 

Meteorologista 

do IPMA. 
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pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

imagem 

estática é 

dinâmica; 

- Movimento de 

um homem na 

sala de redação, 

por detrás do 

pivot, 

movimentando-

se da direita 

para a 

esquerda; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontram-se 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet (branca), 

um copo de 

água. 

 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, , não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com o 

nome do editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, , não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

- Terceiro: Oráculo. 

 

  



1401 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

5ª peça  
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Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perigo de 

incêndios 

causa fim 

de semana 

de alerta – 

marcelo 

deseja fim 

do período 

crítico 

 

(Hard) 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

- Plano próximo.  

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, com 

estática com o Marcelo 

Rebelo de Sousa e a bandeira 

portuguesa a movimentar-se 

de forma dinâmica; A 

animação da imagem estática 

é dinâmica; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontram-se alguns objetos, 

entre eles, a tablet (branca) e 

um copo de água. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da 

República). 

1m 33s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há 

nova atualização de 

informação, com o nome 

do entrevistado e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2. Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15s 
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  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Segundo e terceiro: 

Oráculo.  
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Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

6ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piloto morreu no 

combate a incêndio 

em Valongo 

 

(Acidente /Morte) 

 

 (Hard) 

- Pivot aparece sentado, 

no canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho ; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com elas 

enquanto apresentava a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo.  

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, com imagem 

estática de um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-se a 

tablet (branca). 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Homem). 

1m 15s Não 

Aplicável 

- O 

logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

- Segundo: 

Oráculo. 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 16s 

- Tvi 

entrevista 

uma pessoa e 

não identifica 

o nome da 

mesma no 

oráculo no 

ecrã. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

7ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis 

acidentes 

com 

aeronaves 

em 2 

meses 

(Acidentes  

/ Mortes) 

 

 (Hard) 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás 

do pivot, 

concretamente na sala 

de redação, com 

imagem estática de um 

incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se 

a sala de redação em 

pleno funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-

se a tablet (branca). 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro e o quarto Oráculos: 

Emergem da direita para a esquerda no 

ecrã. Dois retângulos, um sob o outro, o 

primeiro, de cor vermelha, o segundo, de 

cor verde tropa, ambos com texto de cor 

banco, caixa alta, letra não serifada. 

Ambos os retângulos, com linhas 

arredondadas, posicionam-se no canto 

superior direito do ecrã. A animação de 

saída é o inverso do da entrada. Os 

elementos encontram-se alinhados à 

direita. 

- Quinto: Oráculo; 

Sexto e  sétimo: Oráculos. Emergem da 

direita para a esquerda no ecrã. Dois 

retângulos, um sob o outro, o primeiro, 

de cor vermelha, o segundo, de cor verde 

tropa, ambos com texto de cor banco, 

caixa alta, letra não serifada. Ambos os 

retângulos, com linhas arredondadas, 

posicionam-se no canto superior direito 

do ecrã. A animação de saída é o inverso 

do da entrada. Os elementos encontram-

se alinhados à direita. 

- Oitavo: Oráculo. 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

8ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfaqueamento 

mortal em 

Oeiras 

 

(Mortes) 

 (Hard) 

- Pivot aparece 

sentado, no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato castanho 

; 

Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da mesa, 

não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

- Plano próximo;  

- O movimento e 

o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, com 

imagem estática 

com a polícia 

judiciária; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora de 

estúdio 

(SubComissário 

da PSP de 

Oeiras). 

1m 05s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, , não sofre alteração. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15s  
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pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em 

pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da mesa 

do pivot que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca). 

 

2. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com o 

nome do editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, , não sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 
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Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

9ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penas de 

prisão para 

seis 

empresários 

envolvidos 

- fraude 

com ouro 

tira 70 

milhões ao 

fisco 

 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás 

do pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do pivot 

do  lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

azul escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

- Plano próximo.  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na 

sala de redação, com 

imagem estática  

sobre um tribunal; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-

se a sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 16s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, , não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 21s.  
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encontra-se a tablet 

(branca). 
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Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Novas 

derrotas para 

Boris Johnson 

 

(Política) 

 

Hard  

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. 

A primeira linha arredondada é de cor vermelha e 

a última é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor vermelho, 

azul e branco, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo é caraterizado por linhas arredondadas, 

de grande dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de12 segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 
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Notícia 

de 

Agência  
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canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Motoristas 

voltam à 

greve à 

meia-noite 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, atrás 

do pivot; 

- Fato castanho 

; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem uma 

caneta na mão 

direita 

enquanto fala; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da mesa, 

não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Plano próximo;  

- Acompanhado com 

música; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala 

de redação, com 

imagem estática  

sobre umas bombas 

de gasolina; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se 

a sala de redação em 

pleno funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Mediador 

do 

Sindicato 

Materias 

Perigosas). 

1m 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração.  

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 22 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

34s, que 

seguidamente 

emerge a 

entrevista não 

diferida.  
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- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-

se a tablet (branca). 
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Notícias 

 

Temáticas 
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canais 

Grafismos  Observações  

 

11ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos 

das 

maiores 

subidas de 

impostos – 

Estudo da 

OCDE 

sobre as 

reformas 

fiscais 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

azul escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

  

- Plano próximo;  

- Acompanhado com música; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Movimento corporal de um 

homem, que se movimenta da 

esquerda para a direita, na 

sala de redação; 

. Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, com 

imagem estática  com 

dinheiro; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento, com alguns 

ecrãs espalhados atrás; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontra-se a tablet (branca). 

Mantem-

se  

Nacional Não 

Aplicável  

1m 04s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. 

1.  No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, , não 

sofre alteração; 

- Terceiro: Oráculo. 

  

- Duração da 

apresentação do 

pivot: 10 segundos; 

- Tvi realiza gráfico 

sobre a Evolução da 

Carga Fiscal em 

Portugal, desde o 

ano 2007 a 2017 

(letra serifada, caixa 

alta, cor branco), 

segundo a fonte da 

Autoridade 

Tributária e 

Aduaneira; 

- TVI, segundo a 

OCDE, apresenta 

gráfico sobre a 

Carga Fiscal na 

OCDE - % PIB 

(França, 

Dinamarca, Bélgica 

e Portugal) – letra 

serifada, cor 

branco, caixa alta; 

- Intervalo/ 

Publicidade: 19 

segundos 
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12ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Primeiro-

ministro 

britânico 

coleciona 

derrotas.   

Lordes 

também 

chumbam 

Brexit sem 

acordo 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

aparece em 

pé, no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Posiciona-

se sempre 

no mesmo 

local 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot tem 

um 

- Plano amplo; 

- O movimento 

e o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

composta por 

três telas. Ou 

seja, uma tela 

retângular 

horizontal e 

mais duas telas 

retângulas 

verticais, em 

que cada uma 

se posiciona, 

uma do lado 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

em estúdio 

(Presidente 

da Câmara 

dos 

Cordes; 

Líder do 

Partido 

Galês 

`Plaid 

Cymro`; 

Primeiro -

Ministro 

do Reino 

Unido e o 

Primeiro 

Ministro 

da 

Finlândia).   

2m 19s  

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 23 

segundos;  
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comando na 

mão direita 

e gesticula 

com a mão 

esquerda 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

esquerdo, a 

outra do lado 

direito da tela 

horizontal; 

- A tela é 

apoiada por 

dois grandes 

pilares 

diagonais, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- Chão é 

cinzento; 

- A tela tem 

uma imagem 

estática com 

Tower Bridge. 

 

baixa, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado. Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã; 

- Quinto:  Oráculo do jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa alta, 

letra não serifada. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, possui o nome 

do jornalista, possuindo um separador, de cor 

branco, a separar a função. Os elementos estão 

alinhados à esquerda; 

 Sexto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 
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possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado. Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã. 
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Número de 
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Temáticas 

(Hard ou 
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canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Papa quer 

Moçambique 

sem 

vingança e 

ódio  

 

Soft 

- Pivot aparece em 

pé, no canto esquerdo 

do ecrã; 

- Posiciona-se 

sempre no mesmo 

local enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem um 

comando e segura-o 

com as duas mãos. 

Não gesticulando 

com as mãos; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

- Plano amplo; 

- O movimento e o ritmo  

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, composta por 

três telas. Ou seja, uma 

tela retângular horizontal 

e mais duas telas 

retângulas verticais, em 

que cada uma se 

posiciona, uma do lado 

esquerdo, a outra do lado 

direito da tela horizontal; 

- A tela é apoiada por dois 

grandes pilares diagonais, 

de cor vermelha; 

- O estúdio é composto 

por grandes janelas de 

vidro; 

- Chão é cinzento; 

- A tela tem uma imagem 

estática com o papa. 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Papa 

Francisco).  

2m 37s  Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do 

ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da 

animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, 

possuindo um separador de 

cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução 

para língua portuguesa, 

com texto de cor branco, em 

caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do 

terço inferior do ecrã; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 18 

segundos;  
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- Terceiro:  Oráculo do 

jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da 

animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não 

serifada. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do 

lado esquerdo, possui o 

nome do jornalista, 

possuindo um separador, de 

cor branco, a separar a 

função; Os elementos estão 

alinhados à esquerda.  
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14ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

Quatro mortos 

nos Estados 

Unidos. Dorian 

perdeu força, 

mas matou. 

 

(Catástrofe/ 

Morte)  

 

Hard  

- Pivot aparece em 

pé, no centro do ecrã; 

- Posiciona-se 

sempre no mesmo 

local enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem um 

comando e segura-o 

com as duas mãos. 

Não gesticulando 

com as mãos; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

  

- Plano amplo; 

- O movimento e o ritmo  

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, composta por 

três telas. Ou seja, uma tela 

retângular horizontal e 

mais duas telas retângulas 

verticais, em que cada uma 

se posiciona, uma do lado 

esquerdo, a outra do lado 

direito da tela horizontal; 

- A tela é apoiada por dois 

grandes pilares diagonais, 

de cor vermelha; 

- O estúdio é composto por 

grandes janelas de vidro; 

- Chão é cinzento; 

- A tela tem uma imagem 

estática sobre o Furacão 

Dorian; 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável  

1m 55s  Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1.Atualização do retângulo 

superior: 

No oráculo superior, há uma 

nova atualização de 

informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, , não sofre 

alteração. Porém, não se 

alterou o resto do oráculo; 

- Quarto: Oráculo. 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 13 

segundos;  
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15ª peça  

jornalística  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

Português 

avança para 

salvar 

Amazónia 

 

Soft 

- Pivot 

aparece em 

pé, 

posicionado 

no lado 

esquerdo do 

ecrã; 

- Posiciona-

se sempre 

no mesmo 

local 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Pivot 

encontra-se 

de costas 

voltadas 

para a tela; 

- Fato 

castanho e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Plano amplo; 

- O movimento 

e o ritmo  da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

composta por 

três telas. Ou 

seja, uma tela 

retângular 

horizontal e 

mais duas telas 

retângulas 

verticais, em 

que cada uma 

se posiciona, 

uma do lado 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Entrevista 

não 

diferida 

através de 

Skype  

(Fundador 

e Diretor 

Criativo 

Executivo 

da 

AKQA);  

2m 29s  Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

com texto de cor branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no centro do 

terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo.  

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração; 

- Quarto:  Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita para 

a esquerda, através da animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11 

segundos; 

- Tvi  ainda 

escreve com o 

antigo acordo 

ortográfico 

nos oráculos 

(Contacto) – 

29:34;  
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- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot tem 

um comando 

na mão 

direita, e 

gesticula 

com a mão 

esquerda, de 

forma 

frequente, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

esquerdo, a 

outra do lado 

direito da tela 

horizontal; 

- A tela é 

apoiada por 

dois grandes 

pilares 

diagonais, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- Chão é 

cinzento; 

- A tela tem 

uma imagem 

estática sobre 

floresta da 

Amazónia. 

 

- Grafismo que surge no canto superior direito do 

ecrã. Surge num retângulo preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de cor branco, em caixa 

alta, com letra não serifada, dizendo, “Contato por 

`Skype`. A animação de entreada surge da direita 

para a esquerda, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita;  

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova atualização de 

informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração; 

- Sexto: Oráculo. 
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16ª peça  

jornalística 

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

Morreu 

Robert 

Mugabe  - 

antigo 

Presidente do 

Zimbabué 

tinha 95 anos 

 

(Morte) 

 

Hard 

- Pivot aparece em pé, 

posicionado no lado 

esquerdo do ecrã; 

- Posiciona-se sempre no 

mesmo local enquanto 

apresenta a informação; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do pivot; 

- Pivot encontra-se de 

costas voltadas para a 

tela; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem um comando 

na mão e segura-o com 

as duas mãos, sem 

gesticular,  enquanto 

apresenta a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

composta por três telas. Ou seja, 

uma tela retângular horizontal e 

mais duas telas retângulas 

verticais, em que cada uma se 

posiciona, uma do lado 

esquerdo, a outra do lado direito 

da tela horizontal; 

- A tela é apoiada por dois 

grandes pilares diagonais, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é composto por 

grandes janelas de vidro; 

- Chão é cinzento; 

- A tela tem uma imagem 

dinâmica, com movimento 

dinâmico, sobre a bandeira da 

África. 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável  

1m 08s  Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo; 

- Segundo: 

Oráculo 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11 

segundos;  
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17ª peça  

jornalística   

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

Já 

começou  

a 43.ª festa 

do Avante  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato 

castanho; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da mesa, 

não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

- Plano 

próximo;  

- 

Acompanhado 

com música; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos,  

laranjas e azuis; 

- Movimento de 

um homem na 

sala de redação, 

movimentando-

se da esquerda 

para a direita; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 

entrevista 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP).  

4m 10s  Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto esquerdo e o 

pivot encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã. Como fundo ambiente do 

grafismo de janelas encontra-se o globo 

dinâmico, a girar, da esquerda para a direita, 

com tons de vermelho e laranja. A linha de 

separação dos dois retângulos verifica-se essa 

animação do globo dinâmico; 

- Terceiro: Oráculo.  Emerge, da esquerda para 

a direita, num movimento e ritmo acelarado, 

numa sequência de três retângulos, linhas 

arredondadas, de cor vermelho, azul e branco 

com texto de cor preto, caixa alta, letra serifada.  

Ao mesmo tempo, também emergiu, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, um globo dinâmico, 

que se movimenta – rotação da terra, constituído 

por 3 linhas, de pequenas dimensões, de cor 

vermelha, que o circunscritam da esquerda para 

a direita. O globo é azul, sendo constituído por 

elementos brancos. Posteriormente, em fração 

de segundos, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, de 

pequena dimensão, azul escuro, com linhas 

arredondadas, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada, Direto. Em seguida, 

emerge um novo retângulo azul escuro, de 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off, nos 

restantes 1m 

24s da 

apresentação.  
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colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

- Em direto 

com o 

jornalista, o 

pivot 

cumprimenta-

o, dizendo: 

“Muito Boa 

Noite”. O 

jornalista 

responde 

“Exatamente. 

Boa Noite 

(...)” de fala; 

- No direto, o 

pivot 

gesticula com 

as mãos 

enquanto fala 

com o 

jornalista. 

 

 

  

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, com 

imagem 

estática  sobre 

PCP; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca); 

- Movimento de 

pessoas na sala 

de redação, 

movimentando-

se da direita 

para a 

esquerda; 

 

pequena dimensão, com linhas arredondadas, na 

parte superior do  retângulo, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada. 

2. Posteriormente, há uma atualização da 

informação no oráculo superior de cor azul 

escura, porém, não se altera os outros elementos 

constituintes do oráculo. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração.  

3. Atualização da informação nos dois 

retângulos, superior e do retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas e movimentos de 

animação são os mesmos, apenas muda a 

informação. Porém, os  outros elementos 

constituintes do oráculo não se alteram; 

4. Alteração da informação do oráculo superior: 

no oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 
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dimensão, não sofre alteração. Porém, os  outros 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram; 

4. Atualização da informação, apenas, no 

oráculo superior: Atualização de nova 

informação, no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. no retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; Porém, os  outros 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram; 

5. Há duas atualizações de informação no 

retângulo superior e no retângulo de grande 

dimensão. Porém, os outros constituintes que 

fazem parte do oráculo não se alteram. Primeira 

alteração: No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No retângulo, 

de menor dimensão, retângulo branco, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; A segunda 

alteração no oráculo: aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 
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em que o retângulo azul escuro é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é constituído 

por um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul escura, em caixa 

alta, letra não serifada. O processo de animação 

de entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Porém,  o retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em fração de 

segundos. Os oráculos surgem no terço inferior 

do ecrã. Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda. 

6. Atualização da informação o retângulo de 

grande dimensão: alteração no oráculo: aparece, 

três retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul escuro 

é caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena, entre aspas. O 

oráculo é constituído por um outro retângulo 

branco, de pequena dimensão, posicionado por 

cima deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 
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retângulo, de grandes dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os oráculos surgem no 

terço inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda. Porém, os outros 

constituintes do oráculo não se alteraram; 

 

7. Atualização da informação o retângulo de 

grande dimensão: alteração no oráculo: aparece, 

três retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul escuro 

é caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena, entre aspas. O 

oráculo é constituído por um outro retângulo 

branco, de pequena dimensão, posicionado por 

cima deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os oráculos surgem no 

terço inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda. Porém, os outros 

constituintes do oráculo não se alteraram; 

8. Atualização no oráculo superior e no oráculo 

de grande dimensão: Atualização de nova 

informação, no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 
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O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Porém, os restantes 

constituintes do oráculo não se alteram. 

9. Desaparecem os dois retângulos azuis 

superiores, permanecendo apenas, o retângulo 

de grande dimensão; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto esquerdo e o 

pivot encontra-se posicionado no retângulo do 

canto direito do ecrã. Como fundo ambiente do 

grafismo de janelas encontra-se o globo 

dinâmico, a girar, da esquerda para a direita, 

com tons de vermelho e laranja. A linha de 

separação dos dois retângulos verifica-se essa 

animação do globo dinâmico.   
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Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Eleitoral 

PSD – Rui 

Rio 

apresentou 

no Porto 

propostas 

para o país 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

gesticula 

com as 

mãos 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Plano 

próximo; 

- Acompanhado 

com música; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento de 

um homem na 

sala de redação 

que se 

movimenta da 

esquerda para a 

direita; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do PSD). 

 2m 26s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu interior, em 

que três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

05s. 
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, com 

imagem estática  

sobre Rui Rio; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em 

pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca). 

 

dimensões, giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com texto 

de cor azul escura, em caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os oráculos surgem no 

terço inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda; 

- Quarto:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu interior, em 

que três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa pequena, entre 
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aspas. O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com texto 

de cor azul escura, em caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os oráculos surgem no 

terço inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda. 

2. No oráculo superior, há uma nova atualização de 

informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

3. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Programa 

Eleitoral 

PSD – Rui 

Rio 

apresentou 

no Porto 

propostas 

para o país 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

gesticula 

com as 

mãos 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Plano 

próximo;  

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento de 

um homem na 

sala de redação, 

movimentando-

se da esquerda 

para a direita; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em estúdio 

(Presidente 

do PSD). 

 2m 26s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre dinâmico, 

no canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu interior, em 

que três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

05s. 
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- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

concretamente 

na sala de 

redação, com 

imagem 

estática  sobre 

Rui Rio; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca). 

 

dimensões, giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo azul escuro é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já referido, 

com texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de entrada 

do oráculo surge da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, depois 

do retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os oráculos 

surgem no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Quarto:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre dinâmico, 

no canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu interior, em 

que três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo azul escuro é caraterizado 

com linhas arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra serifada, em caixa 
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pequena, entre aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já referido, 

com texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de entrada 

do oráculo surge da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, depois 

do retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os oráculos 

surgem no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda. 

2. No oráculo superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

3. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 Tráfico 

esteroides: 

negócio de 

milhões 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-

se  

Nacional Não 

Aplicável 

17s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas arredondadas, 

uma atrás da outra, num ritmo e movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A primeira linha arredondada é de cor 

vermelha e a última é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três 

vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho, azul e branco, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, em 

que o retângulo é caraterizado por linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, letra serifada, em 

caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de17 

segundos. 

- Intervalo / 

Publicidade: 1 

segundo. 
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20ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Ângelo 

Rodrigues 

já está fora 

de perigo  

 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem uma caneta 

na mão direita; 

- Pivot gesticula com 

as mãos apoiadas em 

cima da mesa, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

- Plano próximo;  

- Acompanhado com 

música; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Movimento de um homem 

na sala de redação, 

movimentando-se da 

esquerda para a direita; 

- Movimento de pessoas na 

sala de redação; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, com imagem 

dinâmica de dois globos 

terrestes a girar/ rotação da 

terra. Posteriormente, 

emerge uma imagem 

estática sobre Ângelo 

Rodrigues; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

 1m 05s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: 1. Oráculo do 

jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda para 

a direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a 

sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta, letra 

não serifada. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do 

lado esquerdo, possui o nome 

do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a 

separar a função; Os 

elementos estão alinhados à 

esquerda; 

. Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 

23segundos, 

acompanhado 

com música. 
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  - Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontra-se a tablet 

(branca). 

 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre 

alteração; 

- Quarto: Oráculo. 
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21ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Ricardo 

Castro 

chegou a 

pesar 123 

quilos 

 

Soft 

- Pivot aparece em pé, 

posicionando-se no canto 

esquerdo do ecrã/janela 

envidraçada; 

- O pivot encontra-se de 

costas voltadas para  a 

janela envidraçada; 

- Fato castanho e sapatos 

castanhos escuros; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

- Pivot tem um comando 

na mão direita, 

gesticulando com as 

mãos, de forma contínua, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Movimento corporal do 

pivot, de forma 

constante. 

 

 

  

- Plano próximo.  

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Chão cinzento; 

- Atrás do pivot, 

posiciona-se uma janela 

envidraçada, de grande 

dimensão, sendo 

constituída por dois 

pilares diagonais, de 

grandes dimensões, de cor 

vermelho; 

- O estúdio é constituído 

por pilares horizontais, de 

cor azul, vermelho e 

branco; 

- A janela envidraçada 

possui uma imagem 

estática com Ricardo 

Castro. Posteriormente, 

emerge outra imagem 

estática sobre o autor 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Cirurgião 

Plástico). 

 2m 19s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. 

1.No oráculo superior, há 

nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2.Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

25 segundos, 

acompanhado 

com música. 
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supracitado numa capa de 

revista; 

- Estúdio é composto por 

grandes janelas de vidro; 

- Chão cinzento; 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo.  



1440 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

22ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

Processos ficam 

por 

contraordenações. 

Tráfico de 

esteroides sem lei 

adequada 

 

Hard 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

gesticula 

com as 

mãos 

apoiadas 

em cima da 

mesa, 

- Plano 

próximo; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento de 

um homem na 

sala de redação, 

movimentando-

se da esquerda 

para a direita; 

- Movimento de 

pessoas na sala 

de redação; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrvista 

não diferido 

em estúdio 

(Especialista 

Anti-

Doping). 

 3m 46s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração; 

3.Atualização do oráculo de grande 

dimensão. Caraterísticas e movimentos de 

animação são os mesmos já referidos. 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

16 segundos, 

acompanhado 

com música. 
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enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, com 

imagem sobre 

Ângelo 

Rodrigues; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca). 

 

Porém, os outros elementos que constituem 

o oráculo não se alteraram; 

4. Atualização do oráculo de grande 

dimensão. Caraterísticas e movimentos de 

animação são os mesmos já referidos. 

Porém, os outros elementos que constituem 

o oráculo não se alteraram; 

5. Atualização do oráculo de grande 

dimensão. Caraterísticas e movimentos de 

animação são os mesmos já referidos. 

Porém, os outros elementos que constituem 

o oráculo não se alteraram; 

- Quinto: Oráculo; 

- Sexto: Oráculo; 

- Sétimo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

Oitavo: Oráculo. 

1.Atualização da informação no oráculo de 

grande dimensão. As caraterísticas e os 

movimentos de animação são os mesmos já 

referidos. Porem, os outros elementos que 

constituem o oráculo não se alteraram; 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 
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vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão,  não sofre alteração; 

3. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com o nome 

do editor e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração; 

- Oitavo: Oráculo.  
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Grafismos  Observações  

 

23ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

Processos ficam 

por 

contraordenações. 

Tráfico de 

esteroides sem lei 

adequada 

Entrevista em 

estúdio com dois 

profissionais com 

debate sobre o 

tema 

 

Hard 

- Pivot aparece sentado, 

no canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot gesticula com as 

mãos apoiadas em cima 

da mesa, enquanto 

apresenta a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul escuro 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo  de abertura 

da câmara são lentos; 

- Acompanhado com música; 

-  O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento de um homem na sala de 

redação, movimentando-se da 

esquerda para a direita; 

- Movimento de pessoas na sala de 

redação; 

- Tela, de grande dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás do pivot, 

concretamente na sala de redação, 

com imagem sobre Ângelo Rodrigues; 

- A cadeira do pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala de 

redação em pleno funcionamento; 

- Na parte superior da mesa do pivot 

que é transparente encontra-se a tablet 

(branca). 

- A câmara (plano próximo) vai para 

um plano mais largo (estúdio); 

- Planos dinâmicos, alternando entre o 

plano do pivot, plano dos 

entrevistados e plano largo do estúdio. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

 27s Não 

Aplicável 

- O 

logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

 

 

 

 

  

Duração da 

apresentação 

do pivot: 27 

segundos, 

acompanhado 

com música. 

- Intervalo 

/Publicidade: 

1minuto. 
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24ª peça  

jornalística   

 

Entrevista em 

estúdio em 

direto 

 

 

 

 

 

 

Processos ficam 

por 

contraordenações. 

Tráfico de 

esteroides sem lei 

adequada 

 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no 

canto esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, atrás 

do pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos 

apoiadas em 

cima da mesa, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Plano 

próximo;  

- O movimento 

e o ritmo   da 

câmara são 

lentos; 

- 

Acompanhado 

com música; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Movimento 

de pessoas pela 

sala de redação, 

por detrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com 2 

entrevistas 

diferidas 

em estúdio 

(Ricardo 

Castro e o 

Presidente 

Associação 

de 

Ginásios). 

 24m 02s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo.  

1. Atualização da informação, por 

nove vezes: primeiro, emerge o 

globo terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, 

giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de 

pequena dimensão, posicionado 

por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa 

- Pivot ri-se no 

decorrer da 

entrevista  com 

Ricardo, Castro– 

51:33 – 51:56; 

53:33-53:38;  

- TVI coloca 

duas imagens , 

em que a imagem 

da esquerda, 

Ricardo Castro, 

era mais forte e 

tinha 26 anos; A 

imagem da 

direita, emerge o 

autor supracitado 

numa capa de 

revista, com 

corpo atletico, 

imagem atual. 

Deste modo, o 

pivot faz 

comentário, com 

tom irónico e 

começa-se a rir, 

dizendo”Parecias 

mais velho. 

Estamos a falar 

da pessoa da 

esquerda mais 
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- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba; 

- O pivot situa-

se no centro da 

mesa, sentado. 

Um 

entrevistado, 

posiciona-se no 

lado esquerdo 

do pivot, 

Ricardo Castro 

sentado, 

enquanto que o 

outro, 

posiciona-se, 

no lado direito 

do pivot, 

sentado, José 

Reis – 

Presidente de 

Associação de 

Ginásios; 

- Pivot, 

agradece a 

Ricardo Castro, 

dizendo 

“Obrigado 

Ricardo pelo 

testemunho”; 

- Pivot 

cumprimenta 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, 

emerge com 

uma fotografia 

de um homem 

todo 

musculoso. 

Posteriormente, 

emerge duas 

imagens 

estáticas sobre 

Ricardo 

Castro;; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Mesa, de 

grande 

dimensão, de 

cor branco. A 

mesa por cima 

tem vidro 

transparente.  À 

frente, a mesa 

tem três 

triângulos, de 

cor vermelha; 

- Em cima da 

mesa 

encontram-se 

alta, letra não serifada. O processo 

de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  

o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, 

de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. 

Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

2. Atualização de nova 

informação, no oráculo superior, 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

velha do que a 

pessoa direita” 

(54:53 – 54:59); 

- O pivot recorre 

ao uso da 

primeira pessoa 

do singular, por 

exemplo:  

na despedida da 

entrevista, o 

pivot despede-se, 

dizendo: 

“Agradeço a sua 

presença no 

jornal das 8”. 

- Pivot ri-se de 

uma piada 

(1:10:53 -

1:10:56). 
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José Reis, 

dizendo: “Boa 

Noite Zé 

Carlos”. 

Posteriormente, 

na despedida da 

entrevista, o 

pivot despede-

se, dizendo: 

“Agradeço a 

sua presença no 

jornal das 8”. 

 

 

  

três copos de 

água, uma 

tablet, e outros 

documentos. 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento, 

com ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- A câmara 

(plano 

próximo) vai 

para um plano 

mais largo 

(estúdio); 

- Planos 

dinâmicos, 

alternando 

entre o plano do 

pivot, plano dos 

entrevistados e 

plano largo do 

estúdio; 

- As duas 

cadeiras dos 

entrevistados 

são de cor 

cinzenta. 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Quarto: Oráculo. 

1. Atualização da informação no 

oráculo de grande dimensão, 8 

vezes. Porém os restantes 

constituintes do oráculo não se 

alteram: primeiro, emerge o globo 

terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, 

giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os 

outros. O retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de 

pequena dimensão, posicionado 

por cima deste já referido, com 
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texto de cor azul escura, em caixa 

alta, letra não serifada. O processo 

de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. Porém,  

o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, 

de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. 

Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo 

que, o entrevistado posiciona-se no 

retângulo do canto esquerdo e o 

imagens e vídeos de Ângelo 

Rodrigues encontram-se 

posicionado no retângulo do canto 

direito do ecrã. Como fundo 

ambiente do grafismo de janelas 

encontra-se o globo dinâmico, a 

girar, da esquerda para a direita, 

com tons de vermelho e laranja. A 

linha de separação dos dois 

retângulos verifica-se essa 

animação do globo dinâmico. 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo 

que, o entrevistado posiciona-se no 

retângulo do canto esquerdo e o 

imagens e vídeos de Ângelo 

Rodrigues encontram-se 

posicionado no retângulo do canto 
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direito do ecrã. Como fundo 

ambiente do grafismo de janelas 

encontra-se o globo dinâmico, a 

girar, da esquerda para a direita, 

com tons de vermelho e laranja. A 

linha de separação dos dois 

retângulos verifica-se essa 

animação do globo dinâmico; 

- Separador de notícias.  (Com 2 

segundos, acompanhado com 

música, com dois globos terrestes, 

a girar, com tons de vermelho e 

laranja).  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

25ª peça 

jornalistica  

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

Sérvia-

Portugal | 

qualificação 

para o euro 

2020. 

Seleção à 

procura da 

primeira 

vitória  

 

(Futebol)  

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

gesticula 

com as 

mãos 

apoiadas 

em cima da 

mesa, 

- Plano 

próximo;  

- O movimento 

e o ritmo   da 

câmara são 

lentos; 

- 

Acompanhado 

com música; 

- Movimento 

de uma pessoa 

na sala de 

redação; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

em estúdio 

(Selecionador 

Nacional e o 

Jogador da 

Seleção 

Nacional). 

 24m 31s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. No oráculo superior, há 

nova atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

- Grafismo que surge no canto superior 

direito do ecrã. Surge num retângulo preto, 

com linhas arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra não serifada, 

dizendo, “Imagens `Canal 11`. A animação 

de entreada surge da direita para a esquerda, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita;  

- Segundo: Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor vermelho, 

de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

De seguida, aparece, três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 19 

segundos.  
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enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba; 

- Pivot pega 

numa 

caneta com 

as duas 

mãos. 

 

 

  

concretamente 

na sala de 

redação, 

emerge uma 

imagem 

estática sobre 

um treinador de 

futebol; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento. 

 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, entre aspas. 

O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Porém,  o retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em fração de 

segundos. Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor vermelho, 

de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

De seguida, aparece, três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 
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letra serifada, em caixa pequena, entre aspas. 

O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Porém,  o retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em fração de 

segundos. Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda. 

2. Atualização de informação do retângulo 

superior. Porém, os outros elementos 

constituintes no oráculo não se alteraram: No 

oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 
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atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, , não sofre 

alteração; 

- Grafismo que surge no canto superior 

direito do ecrã. Surge num retângulo preto, 

com linhas arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra não serifada, 

dizendo, “Imagens `Canal 11`. A animação 

de entreada surge da direita para a esquerda, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita;  

- Quarto: Oráculo.  
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26ª peça  

jornalística 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

Seleção 

procura 

vitória na 

Sérvia e 

Lituânia 

após dois 

empates 

em Lisboa 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot gesticula com 

as mãos apoiadas em 

cima da mesa, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo   da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, emerge 

uma imagem estática sobre O 

Cristiano Ronaldo e o 

logótipo da equipa da Seleção 

Nacional; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Por cima da mesa, tem um 

vidro transparente, onde estão 

patentes alguns objetos, entre 

eles, a tablet, um caderno e um 

copo de água. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

 59s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

 

 

  

- Duração da 

apresentação do 

pivot: 14 segundos. 

-  TVI mostra 

estudo realizado 

sobre a qualificação 

euro 2020 – Grupo 

B e Jogos da 

Seleção (Letra 

serifada, caixa alta, 

cor azul);  



1454 
 

 

 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

27ª peça  

jornalística 

 

Reportagem   

 

 

 

 

 

 

“El Bibe” 

via treinar 

gimnasia 

de la 

plata- 

maradona 

regressa à 

Argentina 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot gesticula com 

as mãos apoiadas em 

cima da mesa, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo   

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda azul, 

posicionada atrás do 

pivot, concretamente na 

sala de redação, emerge 

uma imagem estática 

sobre  o futebol; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento; 

- Por cima da mesa, tem 

um vidro transparente, 

onde estão patentes 

alguns objetos, entre 

eles, a tablet, um 

caderno e um copo de 

água. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

do 

“Gimnasia 

de la 

Plata”. 

 1m 32s Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a esquerda, 

através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a separar 

a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para 

língua portuguesa, com texto de 

cor branco, em caixa baixa, letra 

não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço 

inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9 

segundos. 
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28ª peça  

jornalística 

 

Reportagem   

 

 

 

 

 

 

`Jackpot` de 

139 milhões 

de euros. 

Corrida de 

norte a sul 

pelo 

euromilhões. 

 

(Soft)  

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato 

castanho; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

gesticula com 

as mãos 

apoiadas em 

cima da mesa, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo   

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda azul, 

posicionada atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, emerge uma 

imagem estática sobre  o 

euromilhões; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento; 

- Por cima da mesa, tem 

um vidro transparente, 

onde estão patentes alguns 

objetos, entre eles, a tablet, 

um caderno e um copo de 

água. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(jogadores)  

 1m 08s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Atualização de nova 

informação, no oráculo superior, 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração; 

2. No oráculo superior, há uma 

nova atualização de informação, 

com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão,  

não sofre alteração. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot:13 

segundos.  
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pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

29ª peça  

jornalística 

 

Notícia   

 

 

 

 

 

 

Euromilhõ

es com 

`Jackpot` 

de 139 

milhões de 

euros 

 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot gesticula 

com as mãos 

apoiadas em cima 

da mesa, enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

azul escuro dentro 

do bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo   da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, emerge 

uma imagem estática sobre  o 

euromilhões; 

- A cadeira do pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala de 

redação em pleno 

funcionamento; 

- Por cima da mesa, tem um 

vidro transparente, onde estão 

patentes alguns objetos, entre 

eles, a tablet, um caderno e um 

copo de água; 

- Movimento de uma mulher 

na sala de redação, da direita 

para a esquerda. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

 1m 18s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

Oráculo, emerge três 

retângulos, de cor amarela, 

azul e vermelha, em 

sequência, uns sob os outros, 

num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor 

preta, caixa alta, letra 

serifada. Do lado esquerdo 

inferior do ecrã posiciona-se 

um globo azul, composto por 

pequenas particulas brancas,  

girando da esquerda para a 

direita, em que este é 

cincunscrito por três linhas, 

de pequenas dimensões que 

giram à volta dele. Por cima 

do retângulo de grande 

dimensão emerge um outro 

retângulo, de pequena 

dimensão, linhas 

arredondadas, um retângulo 

vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O 

oráculo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã. 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1M 

18 segundos.  
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30 e 31 ª 

peças 

jornalísticas 

 

Direto  

e 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

`Festival 

F` em 

Faro - 

segundo 

dia com 

atuações 

de amor 

eletro e 

ornatos 

violeta no 

palco 

principal 

 

(Música) 

 

Soft  

- Pivot aparece sentado, no 

canto esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás do pivot; 

- Tela, de grande dimensão, 

atrás do pivot; 

- Fato castanho; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot gesticula com as mãos 

apoiadas em cima da mesa, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela colocado 

no casaco do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul escuro dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e barba; 

- Pivot entra em direto com a 

jornalista que se encontra no 

local do acontecimento 

cumprimentando-a, dizendo: 

“Boa Noite Silvia”, com um 

tom e postura séria e formal. A 

receção da jornalista é de igual 

forma, dizendo, “Muito Boa 

Noite Zé”, porém, mostra uma 

determinada expressividade 

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo   da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, emerge uma 

imagem dinâmica  e 

movimentos de animação 

dinâmicos sobre a Festa F 

em Faro; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Por cima da mesa, tem um 

vidro transparente, onde 

estão patentes alguns 

objetos, entre eles, a tablet, 

um caderno e um copo de 

água. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 9 

entevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(8 

pessoas; 

um 

cantor e o 

David 

Carreira).  

 Duração 

do direto: 

1m 58s; 

Duração da 

reportagem: 

3m 38s; 

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1/2 - No oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de 

informação, com o 

nome do jornalista e a 

sua função, com um 

separador vertical, de 

cor branco, a separar. 

No retângulo, de 

menor dimensão, 

retângulo azul escuro, 

com texto de cor 

branco, caixa alta, 

letra não serifada. O 

processo de animação 

da atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda 

para a direita, sendo 

que, a sua animação de 

saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, 

de grande dimensão,  

não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo. 

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 11 

segundos. 

- Na 

reportagem 

apresentada 

pelo TVI, 

não foram 

identificadas 

as 9 pessoas 

que foram 

entrevistadas 

nos 

respetivos 

oráculos no 

ecrã;  
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facial, porém, com um tom 

sério. 
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32ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

`Jackpot ` 

sobe para 

149 milhões 

de euros – 

Ninguém 

acertou no 

primeiro 

prémio do 

euromilhões 

 

 

Soft 

   

 

Desfecho 

do Jornal 

das 8 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato 

castanho; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Por 

diversas 

vezes, o 

pivot, 

recorre a 

diversas 

expressões 

faciais e 

comunicação 

- Plano próximo;  

- Acompanhado 

com música; 

- O movimento e o 

ritmo   da câmara 

são lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na 

sala de redação, 

emerge uma 

imagem dinâmica  

e movimentos de 

animação 

dinâmicos com 

dois globos 

terrestres, com 

tons de laranja e 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

Duração da 

notícia:1m 

12s; 

O resto do 

desfecho: 25 

segundos.  

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. O oráculo, 

emerge três retângulos, de cor 

amarela, azul e vermelha, em 

sequência, uns sob os outros, num 

movimento e ritmo acelarado, com 

texto de cor preta, caixa alta, letra 

serifada. Do lado esquerdo inferior do 

ecrã posiciona-se um globo azul, 

composto por pequenas particulas 

brancas,  girando da esquerda para a 

direita, em que este é cincunscrito por 

três linhas, de pequenas dimensões 

que giram à volta dele. Por cima do 

retângulo de grande dimensão emerge 

um outro retângulo, de pequena 

dimensão, linhas arredondadas, um 

retângulo vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

Segundo: Oráculo. O oráculo, emerge 

três retângulos, de cor amarela, azul e 

vermelha, em sequência, uns sob os 

outros, num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor preta, 

caixa alta, letra serifada. Do lado 

esquerdo inferior do ecrã posiciona-se 

um globo azul, composto por 

pequenas particulas brancas,  girando 

da esquerda para a direita, em que este 

- Duração da 

apresentação do 

pivot: segundos. 

- Duração do 

desfecho: 57s;  o pivot 

faz o desfecho do 

telejornal das 8, 

dizendo: “E está tudo 

dito no Jornal das 8. 

Boa noite e até 

amanhã” com um 

sorriso semi-aberto, 

porém, com postura 

formal. Entretanto, o 

pivot apresenta uma 

expressão facial de se 

ter esqueçido de 

apresentar alguma 

informação, 

levantando a mão 

direita, com uma 

caneta preta, 

realizando diversos 

acenos interpessoais, 

juntamente com um 

sorriso aberto  

(1:24: 49- 1:24:55 = 6 

segundos). 

Contudo, o pivot 

regressa a apresentar 
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não- verbal 

(sorrir; 

acenar  e de 

forma 

contínua, 

com a caneta 

para alguém 

no estúdio); 

- Pivot 

gesticula 

com as mãos 

apoiadas em 

cima da 

mesa, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul escuro 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

vermelhom a girar 

– rotação da terra; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em pleno 

funcionamento; 

- Por cima da 

mesa, tem um 

vidro transparente, 

onde estão 

patentes alguns 

objetos, entre eles, 

a tablet, um 

caderno e um copo 

de água; 

- A câmara (plano 

próximo) vai em 

direção para um 

plano geral 

(estúdio); 

- Planos 

dinâmicos, 

captação de 

distintos  

ângulos com  a 

câmara, 

alternando os 

planos entre o 

pivot e o estúdio. 

 

é cincunscrito por três linhas, de 

pequenas dimensões que giram à volta 

dele. Por cima do retângulo de grande 

dimensão emerge um outro retângulo, 

de pequena dimensão, linhas 

arredondadas, um retângulo 

vermelho, com texto de cor branco, 

letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã; 

- Créditos Finais: emergem três 

retângulos, de cor vermelho, azul e 

branco, num retângulo azul, uns sobre 

os outros, preenchem um terço do 

ecrã, apresenta primeiramente a 

função que cada pessoa, pode ter mais 

que um nome a desempenhar a função 

e respetivo  nome. Texto  da função 

aparece, com cor azul, caixa pequena, 

enquanto que o nome dos 

profissionais aparece, com texto de 

cor azul, caixa alta. Os retângulos 

emergem no meio do terço inferior do 

ecrã, espandindo as suas partes para 

cada canto do ecrã. O texto aparece no 

meio do retângulo, em que, a 

informação está alinhada, uma à 

esquerda e outra alinhada à direita. Os 

movimentos de entrada e saída são 

rápidos; 

- Grafismo dos programas 

patrocinadores do telejornal do Jornal 

das 8. 

 

  

nova informação 

(1:24:56 – 1:25:28 

=1m 12s). Durante a 

apresentação da nova 

informação, o pivot 

direciona, de forma 

constante, o seu olhar 

para o caderno e 

colocou  a sua mão 

direita, sob o caderno, 

que se posicionava à 

sua direita. Em 

simultâneo, 

gesticulava com sua 

Mão esquerda que 

continha uma caneta 

preta.  

Quando finaliza, o 

pivot diz: “Agora está 

tudo dito, até amanhã” 

, sorrindo (1:25:15 – 

1:25: 17- 2 segundos). 

O pivot recorreu ao 

deítico temporal, 

sendo que, no 

jornalísmo televisivo 

não se deve utilizar 

nenhuma tipologia de 

deíticos; 

- Desfecho e notícia, 

acompanhado com 

música (1:25:40 -

1:24:43= 1m 37s);  
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APÊNDICE 20. JORNAL DAS 8 DA TVI – DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 

José Alberto de Carvalho 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

1ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio em 

Alcobaça, 

Maiorca.  

mais de 140 

operacionais 

no combate 

às chamas 

em zona de 

eucaliptos 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara segue de 

um plano geral 

(estúdio) que vai em 

direção do pivot 

(plano próximo).  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura 

da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na 

sala de redação, 

contendo elementos 

visuais dinâmicos, 

por exemplo, dois 

globos, com tons de 

O logótipo 

posiciona-se no 

canto superior 

esquerdo, 

fazendo se 

seguir por 

baixo do 

horário. O 

logótipo é 

composto por 

cores quentes, 

respetivamente, 

o vermelho, 

azul, laranja e 

branco.  

Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Comandante 

Bombeiros 

de Alcobaça 

e o 

Presidente da 

Câmara 

Municipal de 

Alcobaça). 

2m 20s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Grafismo – Ajuda à produção; 

- Primeiro:  Oráculo do jornalista 

/pivot  – composto por um  retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão, 

linhas arredondadas, com texto de 

cor branca, caixa alta.  O  retângulo  

adquire o comprimento  conforme o 

nome do pivot. A animação de 

entrada é através de cross dissolve, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Encontra-se 

alinhado à esquerda, posicionando-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. A 

linha de texto é preenchida com o 

nome do pivot; 

- Segundo: oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

- Duração de 

abertura da 

primeira parte 

do telejornal: 

10segundos; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 38 

segundos; 

- A 

apresentação 

do pivot e a 

abertura do 

telejornal 

foram 

acompanhados 

com música;  
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apresentava 

a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- O pivot 

faz abertura 

do telejornal 

dizendo 

“Boa noite. 

Começamos 

(..)”, com 

um tom e 

postura 

formal e 

séria; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

laranja, azul e 

vermelho a girar. 

Em fração de 

segundos emerge 

uma outra imagem 

estática, porém, com 

animação dinâmica 

sobre um incêndio.  

- A cadeira do pivot 

é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-

se a sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior 

da mesa do pivot que 

é transparente 

encontram-se alguns 

objetos, entre eles, a 

tablet (branca), um 

copo de água, o rato 

do computador 

(preto), outra tablet 

de pequena 

dimensão. 

 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 
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Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

2ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio na 

Mealhada. 

Mais de 300 

bombeiros no 

combate às 

chamas e 

reacendimentos 

 

(incêndios) 

 

hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

 

 

- Plano próximo; 

- Acompanhado com 

música; 

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda azul, 

posicionada atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, contendo uma 

imagem estática, porém, 

com animação dinâmica 

sobre um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontram-se alguns 

objetos, entre eles, a tablet 

(branca), um copo de água, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da Câmara 

Municipal 

de 

Mealhada).  

1m 30s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo; 

1. No oráculo superior, há 

nova atualização de 

informação, com o nome 

do entrevistado e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de 

menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não 

sofre alteração. 

2.Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, 

de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 12 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

18s da notícia. 
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  o rato do computador 

(preto), outra tablet de 

pequena dimensão. 

 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não 

sofre alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

 

3ª peça  

jornalística  

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio  

em 

Penafiel – 

fogo 

ameaçou 

habitações 

na 

locaidade 

de Boelhe 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás 

do pivot, 

concretamente na sala 

de redação, contendo 

uma imagem estática, 

porém, com animação 

dinâmica sobre um 

incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se 

a sala de redação em 

pleno funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitantes).  

2m 12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo. 

1/2 - Atualização da informação no 

oráculo de grande dimensão, por 

duas vezes, sendo que, os outros 

elementos do oráculo não se 

alteraram. As caraterísticas do 

oráculo de grande dimensão são as 

mesmas já referidas. 

3/4 No oráculo superior, há uma 

nova atualização de informação, 

com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão,  

não sofre alteração. 

5/6. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, 

com o nome do editor e a sua 

função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar.  No 

retângulo, de menor dimensão, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14s; 

- TVI não 

identificou nos 

oráculos no 

ecrã o nome 

dos 5 

entrevistados.  
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transparente encontra-

se a tablet (branca). 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração.  



1470 
 

 

  

Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Várias 

casas 

foram 

ameaçadas 

pelas 

chamas na 

última 

madrugada 

– Marco de 

Canaveses 

 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com elas 

enquanto apresentava 

a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, contendo uma 

imagem estática, porém, 

com animação dinâmica 

sobre um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontra-se a tablet (branca). 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

32s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo.  

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 26 

segundos da 

notícia.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça  

jornalística   

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

em 

Campanhã 

provoca 10 

feridos. 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com 

elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, contendo uma 

imagem estática, porém, 

com animação dinâmica 

sobre um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontra-se a tablet 

(branca). 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável  

1m 13s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo.  

- O pivot apresenta a 

informação nos 

primeiros 7 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado com 

música, apenas, 

permanece a sua voz 

off nos restantes 1m 

06 segundos da 

notícia. 

- TVI com problemas 

na atualização da 

informação nos 

oráculos. Isto é, o 

pivot já tinha dado 

inicio, 7 segundos, 

da notícia (05:34 -

05:41), ainda 

permanecia o oráculo 

da peça anterior – 

sem relação com a 

nova peça 

jornalística.. O novo 

oráculo só surgiu 

passado 7 segundos.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Desconvocada 

a greve dos 

motoristas 

 

Hard  

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

10S Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. 

A primeira linha arredondada é de cor vermelha 

e a última é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo é caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de10 segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa do 

Avante. 

Música, 

exposições 

e 

gastronomia 

marcam 

evento do 

PCP  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot aparece sentado, 

no canto esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com elas 

enquanto apresentava a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço branco dentro 

do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, cor 

toda azul, posicionada atrás do 

pivot, concretamente na sala de 

redação, contendo uma imagem 

estática sobre o partido PCP; 

- A cadeira do pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala de 

redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa do 

pivot que é transparente 

encontram-se vários objetos, 

entre eles, a tablet (branca), o 

rato do computador (preto), o 

copo com água e outra tablet de 

pequena dimensão. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(pessoas) 

3m 19s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  

Oráculo; 

- Segundo: 

Oráculo.  

- O pivot apresenta 

a informação nos 

primeiros 15 

segundos.  

- TVI não 

identificou os 

nomes dos 5 

entrevistados nos 

respetivos oráculos 

no ecrã. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça  

jornalística   

 

Direto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Militantes  

emigrantes 

fazem 

milhares 

de 

quilómetro

s para não 

perder o 

Avante – 

Reeentré 

do PCP  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, 

no canto 

esquerdo 

do ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão

, atrás do 

pivot; 

- Fato 

azul 

escuro ; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Mãos 

colocada

s em 

cima da 

mesa, 

não 

gesticula

- Câmara (plano 

geral do 

estúdio) vai em 

direção de um 

plano próximo 

do pivot; 

- Acompanhado 

com música; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

Mantem-se  Nacional Diferido 

do Seixal. 

Com 2 

entrevistas 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(pessoas). 

2m 25s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo; 

- Grafismo de janelas.  Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo que, o 

jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o pivot  encontra-se 

posicionado no retângulo do canto direito 

do ecrã. Como fundo ambiente do 

grafismo de janelas encontra-se o globo 

dinâmico, a girar, da esquerda para a 

direita, com tons de vermelho e laranja. A 

linha de separação dos dois retângulos 

verifica-se essa animação do globo 

dinâmico; 

- Segundo: Oráculo. 

1. Emerge, da esquerda para a direita, 

num movimento e ritmo acelarado, numa 

sequência de três retângulos, linhas 

arredondadas, de cor vermelho, azul e 

branco com texto de cor preto, caixa alta, 

letra serifada.  Ao mesmo tempo, também 

emergiu, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, um globo dinâmico, que se 

movimenta – rotação da terra, constituído 

por 3 linhas, de pequenas dimensões, de 

cor vermelha, que o circunscritam da 

esquerda para a direita. O globo é azul, 

sendo constituído por elementos brancos. 

Posteriormente, em fração de segundos, 

por cima do globo, surge da esquerda para 

a direita, um retângulo, de pequena 

Não Aplicável  
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ndo com 

elas 

enquanto 

apresenta

va a 

informaç

ão; 

- 

Microfon

e de 

lapela 

colocado 

no 

casaco 

do pivot 

do  lado 

esquerdo

; 

- No 

casaco 

do fato 

tem um 

lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot 

usa 

óculos e 

barba. 

- Pivot 

cumprim

enta o 

jornalista 

que está 

no local 

redação, 

contendo uma 

imagem estática 

sobre o partido 

PCP; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em 

pleno 

funcionamento, 

com  alguns 

ecrãs espalhados 

atrás; 

- Na parte 

superior da mesa 

do pivot que é 

transparente 

encontram-se 

vários objetos, 

entre eles, a 

tablet (branca), o 

rato do 

computador 

(preto), o copo 

com água e outra 

tablet de 

pequena 

dimensão. 

dimensão, azul escuro, com linhas 

arredondadas, com texto de cor branco, 

em caixa alta, letra não serifada, Direto. 

Em seguida, emerge um novo retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão, com 

linhas arredondadas, na parte superior do  

retângulo, de grande dimensão, com texto 

de cor branco, em caixa alta, letra não 

serifada. 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo ão se alteram. 

3. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo ão se alteram. 

4. Atualização de informação no oráculo 

superior e no oráculo de grande 

dimensão. As caraterísticas e animação 
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do 

aconteci

mento, 

dizendo: 

“Muito 

Boa 

Noite”, 

com 

postura e 

tom sério 

e formal. 

 

 

  

são as mesmas que já foram mencionadas. 

Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo ão se alteram; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois 

grandes retângulos no ecrã, sendo que, o 

jornalista posiciona-se no retângulo do 

canto esquerdo e o pivot  encontra-se 

posicionado no retângulo do canto direito 

do ecrã. Como fundo ambiente do 

grafismo de janelas encontra-se o globo 

dinâmico, a girar, da esquerda para a 

direita, com tons de vermelho e laranja. A 

linha de separação dos dois retângulos 

verifica-se essa animação do globo 

dinâmico.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça  

jornalística   

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

António 

Costa – 

em Vila 

Real líder 

do PS 

ignora 

oposicão e 

fala só 

para o 

interior do 

país 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala de 

redação, contendo uma 

imagem estática sobre 

António Costa; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontram-se vários 

objetos, entre eles, a tablet 

(branca), o rato do 

computador (preto), o copo 

com água e outra tablet de 

pequena dimensão. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PS). 

2m 31s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo. 

1/2 - No oráculo superior, há 

nova atualização de 

informação, com o nome do 

entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, não sofre 

alteração. 

3. Atualização da informação 

no oráculo de grande 

dimensão. As caraterísticas e 

animações são as mesmas já 

referidas. Porém, os restantes 

constituintes do oráculo não 

se alteraram; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s;  
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  informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre 

alteração.  
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Notícias 

 

 

Temáticas 
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Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 
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9ª peça  

jornalística   

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catarina 

Martins. 

Líder do 

BE 

participou 

num pic-

nic com 

trabalhador 

das 

pedreiras 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, contendo 

uma imagem estática sobre 

Catarina Martins; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontram-se vários objetos, 

entre eles, a tablet (branca), o 

rato do computador (preto), o 

copo com água e outra tablet 

de pequena dimensão. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Catarina 

Martins). 

2m 22s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:  Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

2. Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 13s;  
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  animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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10ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder do 

CDS-PP 

visita feira 

da Senhora 

da Hora em 

Matosinhos 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

- Plano 

próximo; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, 

contendo uma 

imagem estática 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Líder do 

CDS-PP). 

2m 28s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.  

1. Primeiro, emerge o globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu interior, em 

que três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta. O 

processo de animação de entrada do oráculo surge 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os oráculos surgem no 

terço inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda.  

 

2. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 17s.  
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apresentava 

a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

sobre Assunção 

Cristas; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em 

pleno 

funcionamento; 

- Movimento de 

uma mulher, da 

direita para a 

esquerda, na 

sala de redação, 

por detrás do 

pivot; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontram-se 

vários objetos, 

entre eles, a 

tablet (branca), 

o rato do 

computador 

(preto), o copo 

com água e 

outra tablet de 

pequena 

dimensão. 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma novaatualização de 

informação, com o nome do editor e a sua função, 

com um separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 
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jornalística   

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS/Coimbra 

usou 

imagem de 

Marcelo 

num folheto 

de 

campanha 

eleitoral  

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Pivot tinha 

uma caneta 

na mão 

direita, 

porém, a sua 

mão estava 

em cima da 

mesa quieta; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Plano 

próximo; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, 

contendo uma 

imagem 

estática sobre 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

da 

República). 

1m 44s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro e o segundo:  Oráculos. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor vermelho, 

de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

De seguida, aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é caraterizado com 

linhas arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra serifada, em 

caixa alta. O processo de animação de entrada 

do oráculo surge da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Porém,  o retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em fração de 

segundos. Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda; 

- Segundo: Oráculo.  

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 9 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhada 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 44 

segundos da 

notícia.  
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- Tom 

formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava 

a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

“O caminho 

das legislativas 

2019”; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Movimento 

de uma mulher, 

da direita para a 

esquerda, na 

sala de redação, 

por detrás do 

pivot; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontram-se 

vários objetos, 

entre eles, a 

tablet (branca), 

o rato do 

computador 

(preto), o copo 

com água e 

outra tablet de 

pequena 

dimensão. 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

3. Atualização da informação no oráculo de 

grande dimensão. As caraterísticas e 

animações são as mesmas já referidas. Porém, 

os outros constituintes do oráculo não se 

alteraram; 

- Terceiro: Oráculo.  

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor vermelho, 

de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

De seguida, aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 
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caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa pequena, entre aspas. 

O oráculo é constituído por um outro 

retângulo branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, com 

texto de cor azul escura, em caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Porém,  o retângulo 

azul escuro, de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança em fração de 

segundos. Os oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda.  
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de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 
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do 
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ou Internacional 

Vivo ou 
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de 

Agência 
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ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 Acidente 

impressionante 

na fórmula 3 

 

(Acidente) 

 

Hard 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

14 s Não 

aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a última 

é branca.  Com texto de cor vermelho, letra serifada, em 

caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de14 

segundos. 



1487 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  
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12ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

em 

Portugal. 

Mealhada e 

Sobral de 

Monte 

agraço são 

os que 

concentram 

mais meios  

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da mesa, 

não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara segue de 

um plano geral 

(estúdio) que vai em 

direção do pivot 

(plano próximo).  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na sala 

de redação, contendo 

elementos visuais 

dinâmicos, por 

exemplo, dois globos, 

com tons de laranja, 

azul e vermelho a 

girar. Em fração de 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(habitante) 

2m 03s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

Duração da 

apresentação 

do pivot: 

14segundos. 

- TVI não 

identifica o 

nome do 

entrevistado 

no oráculo no 

ecrã.  
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

segundos emerge uma 

outra imagem 

estática, porém, com 

animação dinâmica 

sobre um incêndio; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se 

a sala de redação em 

pleno funcionamento; 

- Movimento de uma 

mulher, da direita 

para a esquerda, na 

sala de redação, por 

detrás do pivot; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente 

encontram-se vários 

objetos, entre eles, a 

tablet (branca), o rato 

do computador 

(preto), o copo com 

água e outra tablet de 

pequena dimensão. 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

4. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

5. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 
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Número 

de 

Notícias 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturas 

acima dos 30 

graus 

previstas 

para quase 

todo o país 

 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com 

elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Acompanhada com música; 

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, cor 

toda azul, posicionada atrás do 

pivot, concretamente na sala de 

redação, contendo uma imagem 

estática sobre um cronómetro de 

calor; 

- A cadeira do pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala de 

redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa do 

pivot que é transparente 

encontram-se vários objetos, 

entre eles, a tablet (branca), o 

rato do computador (preto), o 

copo com água e outra tablet de 

pequena dimensão. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

40s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:Oráculo. 

  

O pivot 

apresentaa 

informação nos 

primeiros 13 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhada 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 27 

segundos da 

notícia.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente 

A28. 

Camião 

abalroa 

quatro 

carros na 

A28 faz 8 

ferido, 2 

em estado 

grave 

 

(Acidente) 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, contendo 

uma imagem estática sobre 

acidente em autoestrada; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa do 

pivot que é transparente 

encontram-se vários objetos, 

entre eles, a tablet (branca), o 

rato do computador (preto), o 

copo com água e outra tablet 

de pequena dimensão. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 37s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. 

  

-Duração da 

apresentação 

do pivot: 18 

segundos  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia de 

última  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícia de 

última hora – 

Morreu 

Eduardo 

Beauté – 

cabeleireiro 

tinha 52 anos 

e atravessaba 

uma grave 

depressão 

 

(Morte) 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Fato azul escuro ; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com elas 

enquanto apresentava a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo  

de abertura da câmara 

são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda azul, 

posicionada atrás do 

pivot, concretamente na 

sala de redação, 

contendo uma imagem 

estática sobre um 

cronómetro de calor; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

-Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em pleno 

funcionamento, com 

alguns ecrãs espalhados 

atrás; 

- Várias pessoas em 

movimento na sala de 

redação, por detrás do 

pivot; 

Mantem-se  Nacional  Não 

Aplicável 

1m 40s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Oráculo, emerge três 

retângulos, de cor amarela, 

azul e vermelha, em 

sequência, uns sob os outros, 

num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor 

preta, caixa alta, letra 

serifada. Do lado esquerdo 

inferior do ecrã posiciona-se 

um globo azul, composto por 

pequenas particulas brancas,  

girando da esquerda para a 

direita, em que este é 

cincunscrito por três linhas, 

de pequenas dimensões que 

giram à volta dele. Por cima 

do retângulo de grande 

dimensão emerge um outro 

retângulo, de pequena 

dimensão, linhas 

arredondadas, um retângulo 

vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O 

oráculo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã. 

   

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 25 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permaneceu a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

15s;  
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- Separação de vidro 

entre o estúdio e a 

redação; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-se 

a tablet (branca). 
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Número de 

     notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacion

al 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfaqueamento 

mortal em 

Oeiras- homem 

de 24 anos 

detido apela PJ 

depois de se ter 

posto em fuga. 

 

(Morte) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- O pivot tem uma 

caneta na mão direita; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com elas 

enquanto apresentava 

a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente na 

sala de redação, 

contendo uma 

imagem estática 

sobre o logótipo da 

Polícia Judicial; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-

se a sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior 

da mesa do pivot 

Mantem-se  Nacional Não diferido. Com 

uma entrevista não 

diferida fora do 

estúdio 

(Subcomissário da 

PSP de Oeiras). 

1m 12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro:Oráculo. 

1. No oráculo 

superior, há nova 

atualização de 

informação, com o 

nome do 

entrevistado e a sua 

função, com um 

separador vertical, 

de cor branco, a 

separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo 

azul escuro, com 

texto de cor branco, 

caixa alta, letra não 

serifada. O processo 

de animação da 

atualização do  

retângulo superior 

surgiu da esquerda 

para a direita, sendo 

que, a sua animação 

de saída é o inverso 

do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, não sofre 

alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

-Duração da 

apresentação 

do pivot: 15 

segundos  
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que é transparente 

encontram-se vários 

objetos, entre eles, a 

tablet (branca), o 

rato do computador 

(preto), o copo com 

água e outra tablet 

de pequena 

dimensão. 

- Separador de 

notícias, com 

duração de 3 

segundos (é 

constituido por um 

globo terrestre 

dinâmico, girando, 

como se tratasse da 

rotação da terra. 

Este possui tons 

vermelhos e 

laranjas).  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve dos 

motoristas foi 

desconvocada 

esta 

madrugada 

 

Hard 

- Pivot 

aparece 

sentado, 

centro do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava 

a 

informação; 

- Pivot tem 

uma caneta 

preta na mão 

direita; 

- Plano 

próximo;  

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, 

contendo uma 

imagem 

estática sobre 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas não 

diferidas fora 

de estúdio 

(Sindicato 

Motoristas 

Materias 

Perigosas e 

Ministro das 

Infraestruturas). 

1m 16s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1.  No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 14s; 
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

uma greve de 

camiões nas 

estradas; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca). 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa pequena, 

entre aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul escura, em 

caixa alta, letra não serifada. O processo 

de animação de entrada do oráculo surge 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 
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desaparece, depois do retângulo, de 

grandes dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos surgem 

no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Terceiro: Oráculo. Primeiro, emerge o 

globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas arredondadas, de 

grande dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa pequena, 

entre aspas. O oráculo é constituído por 

um outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste já 

referido, com texto de cor azul escura, em 

caixa alta, letra não serifada. O processo 

de animação de entrada do oráculo surge 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de 

grandes dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos surgem 

no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda. 
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2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão,  

não sofre alteração.  
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18ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão do 

contrato 

coletivo de 

trabalho. 

Acordo 

entre 

ANTRAM 

e sindicato 

agenda 

negociações 

para a 

próxima 5ª 

feira  

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta preta na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás 

do pivot, 

concretamente na sala 

de redação, contendo 

uma imagem estática 

sobre uma greve de 

camiões nas estradas; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em 

pleno funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-

se a tablet (branca). 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 06s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

23s; 
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de grande dimensão, não sofre 

alteração. 
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Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  
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ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

 Holanda  

vence a 

Alemanha  

 

(Futebol)  

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

13 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas arredondadas, 

uma atrás da outra, num ritmo e movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A primeira linha arredondada é de 

cor vermelha e a última é branca.  Com texto de cor 

vermelho, letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, uns 

sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço inferior 

do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de13 segundos. 
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19ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroni 

perdeu o 

controlo do 

carro em 

Itália. 

Acidente 

impression

ante na F3 

 

(Acidente) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta preta na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

  

- Plano próximo; 

- Acompanhado com música;  

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, contendo 

elementos visuais dinâmicos, 

por exemplo, dois globos, 

com tons de laranja, azul e 

vermelho a girar; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontra-se a tablet (branca). 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 24s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo que surge no 

canto superior direito do 

ecrã. Surge num retângulo 

preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de 

cor branco, em caixa alta, 

com letra não serifada, 

dizendo, “Imagens 

`Eleven Sports`. A 

animação de entreada 

surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do entrada. Os 

elementos estão alinhados 

à direita.   

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhada 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 

16s da notícia. 
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20ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil 2-2 

Colômbia -  

Neymar 

marcou e 

assistiu no 

regresso à 

competição 

 

(Futebol) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com 

elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, 

cor toda azul, posicionada 

atrás do pivot, concretamente 

na sala de redação, contendo 

uma imagem estática sobre o 

futebol; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala 

de redação em pleno 

funcionamento; 

- Na parte superior da mesa 

do pivot que é transparente 

encontra-se a tablet (branca). 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 05s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.  

1. Grafismo que surge no 

canto superior direito do 

ecrã. Surge num retângulo 

preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de 

cor branco, em caixa alta, 

com letra não serifada, 

dizendo, “Imagens `Sport 

TV`. A animação de entreada 

surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do entrada. Os 

elementos estão alinhados à 

direita.   

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 9s; 
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21ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holanda 

vence 

Alemanha 

por 4-2 na 

fase de 

qualificação 

para o euro 

2020 

 

(Futebol)  

 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás 

do pivot, concretamente 

na sala de redação, 

contendo uma imagem 

estática sobre o futebol; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em 

pleno funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-

se a tablet (branca). 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (2º 

CMDT 

Escola de 

Fuzileiros e 

uma cidadã 

portuguesa). 

2m 16s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.  

1. Grafismo que surge no canto 

superior direito do ecrã. Surge 

num retângulo preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra 

não serifada, dizendo, “Imagens 

`Sport TV`. A animação de 

entreada surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita;  

- Globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do ecrã, 

contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que 

três linhas, de cor vermelho, de 

pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem 

como o mesmo.  Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã;  

- Segundo: Oráculo. No oráculo 

superior, há uma nova 

atualização de informação, com 

o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 18s; 

-TVI não 

identificou o 

nome de uma 

entrevista no 

oráculo na tv. 

Apenas, só 

identificou o 

nome de um 

entrevistado 

no oráculo. 
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dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O 

processo de animação da 

atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para 

a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão,  não sofre 

alteração.  
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22ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynxrace 

fuzileiros – 

TVI24 

media 

partner 

nesta 

corrida 

inspiradora 

para 

adultos e 

crianças 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, centro 

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Tela, de grande 

dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás 

do pivot, 

concretamente na sala 

de redação, contendo 

uma imagem estática 

sobre o Lynxrace; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a 

sala de redação em 

pleno funcionamento; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente encontra-

se a tablet (branca). 

Mantem-se  nacional Não 

Aplicável 

2m 09s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Segundo: Oráculo. Retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O grafismo emerge 

da esquerda para a direita. Posiciona-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, 

giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo;   

- Terceiro: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, 

giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã.  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s; 
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ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Cerveja 

paga 

restauro 

de igreja 

 

Soft  

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

14 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas arredondadas, uma 

atrás da outra, num ritmo e movimento acelarado, da esquerda 

para a direita. A primeira linha arredondada é de cor vermelha 

e a última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra serifada, 

em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo é caraterizado por linhas arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de14 segundos. 



1508 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 
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23ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris 

Johnson 

arrisca 

cadeia se 

não 

cumprir lei 

do 

parlamento 

 

(Política)  

 

Hard 

- Pivot 

aparece em 

pé,  

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a 

grande tela; 

- Pivot 

assegura no 

microfone 

com as duas 

mãos, 

- A câmara 

(plano mais 

largo) vai para 

um plano 

próximo 

(pivot);  

- 

Acompanhado 

com música; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

composta por 

três telas. Ou 

seja, uma tela 

retângular 

horizontal e 

mais duas telas 

retângulas 

verticais, em 

que cada uma 

se posiciona, 

uma do lado 

esquerdo, a 

outra do lado 

direito da tela 

horizontal; 

- A tela é 

apoiada por 

dois grandes 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio  

(Líder do 

Partido 

Trabalhista 

e o 

Deputado 

Trabalhista). 

2m 33s Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Segundo: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Terceiro:  Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

com texto de cor branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no centro do 

terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto:  Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita para 

a esquerda, através da animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num retângulo azul escuro, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

28s. 
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enquanto 

apresentava 

a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

pilares 

diagonais, de 

cor vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- Chão é 

cinzento; 

- A tela 

horizontal é 

composta por 

uma imagem 

estática sobre 

Tower Bridge. 

Nas telas 

verticais, estão 

inseridos dois 

globos 

terrestres em 

movimento – 

rotação da 

terra, com tons 

laranjas e 

vermelhos; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

com texto de cor branco, em caixa alta. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do entrevistador, 

possuindo um separador de cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

com texto de cor branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no centro do 

terço inferior do ecrã; 

- Quinto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova atualização de 

informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

2. No oráculo superior, há uma novaatualização de 

informação, com o nome do editor e a sua função, 

com um separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

3. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 
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recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

24ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian foi o 

furacão 

mais 

destruidor a 

passar pelas 

Bahamas  

 

(Catástrofe) 

 

Hard 

- Pivot 

aparece em 

pé,  

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

a grande tela; 

- Pivot 

assegura no 

microfone 

com as duas 

mãos, 

enquanto 

- A câmara (plano mais largo) vai para 

um plano próximo (pivot);  

- Tela, de grande dimensão, composta 

por três telas. Ou seja, uma tela 

retângular horizontal e mais duas telas 

retângulas verticais, em que cada uma 

se posiciona, uma do lado esquerdo, a 

outra do lado direito da tela horizontal; 

- A tela é apoiada por dois grandes 

pilares diagonais, de cor vermelha; 

- O estúdio é composto por grandes 

janelas de vidro; 

- Chão é cinzento; 

- A tela horizontal é composta por uma 

imagem estática sobre O Furacão 

Dorian. Nas telas verticais, estão 

inseridos dois globos terrestres em 

movimento – rotação da terra, com 

tons laranjas e vermelhos; 

- O movimento e o ritmo  de abertura 

da câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente, os vermelhos, laranjas 

e azuis. 

 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(sobreviventes 

das Bahamas) 

1m 41s Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Globo terrestre 

dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do 

ecrã, contendo 

elementos brancos 

inseridos no seu 

interior, em que três 

linhas, de cor 

vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de 

forma circular à volta 

globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se 

no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Legendagem de 

tradução para língua 

portuguesa, com texto 

de cor branco, em 

caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro 

do terço inferior do 

ecrã; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Legendagem de 

tradução para língua 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

21s. 
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apresentava a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

portuguesa, com texto 

de cor branco, em 

caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro 

do terço inferior do 

ecrã.  



1513 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 
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Grafismos  Observações  

25ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa visita 

Madagáscar. 

Francisco 

alerta para a 

desflorestação 

e extinção de 

espécies na 

ilha 

 

Hard 

- Pivot aparece em 

pé,  posicionado no 

canto esquerdo do 

ecrã; 

- Fato azul escuro e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas para 

a grande tela; 

- Pivot assegura no 

microfone com as 

duas mãos, 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Gesticula com a 

mão esquerda; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

- A câmara (plano mais 

largo) vai para um plano 

próximo (pivot);  

- Tela, de grande dimensão, 

composta por três telas. Ou 

seja, uma tela retângular 

horizontal e mais duas telas 

retângulas verticais, em que 

cada uma se posiciona, uma 

do lado esquerdo, a outra do 

lado direito da tela 

horizontal; 

- A tela é apoiada por dois 

grandes pilares diagonais, 

de cor vermelha; 

- O estúdio é composto por 

grandes janelas de vidro; 

- Chão é cinzento; 

- A tela horizontal é 

composta por uma imagem 

estática sobre o Papa 

Francisco. Nas telas 

verticais, estão inseridos 

dois globos terrestres em 

movimento – rotação da 

terra, com tons laranjas e 

vermelhos; 

- O movimento e o ritmo  de 

abertura da câmara são 

lentos; 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Papa 

Francisco) 

1m 39s Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Segundo: Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a 

esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso 

do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado 

esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a 

separar a função do 

entrevistado; Os elementos 

estão alinhados à direita; 

- Legendagem de tradução 

para língua portuguesa, com 

texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem 

fundo. Posiciona-se no centro 

do terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

12s. 
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branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes. 

brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem 

como o mesmo.  Posiciona-se 

no canto inferior esquerdo do 

ecrã; 

- Legendagem de tradução 

para língua portuguesa, com 

texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem 

fundo. Posiciona-se no centro 

do terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma 

nova atualização de 

informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de 

informação, com o nome do 
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editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor 

branco, a separar.  No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração: 

3. Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração.  
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26ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo 

cardeal 

português. 

Tolentino 

Mendonça 

passou de 

padre a 

cardeal em 

pouco 

mais de 1 

ano. 

 

 

Soft 

- Pivot 

aparece em 

pé,  

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a 

grande tela; 

- Pivot 

assegura no 

microfone 

com com a 

mão direita, 

- Plano 

próximo; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

composta 

por três 

telas. Ou 

seja, uma 

tela 

retângular 

horizontal e 

mais duas 

telas 

retângulas 

verticais, em 

que cada 

uma se 

posiciona, 

uma do lado 

esquerdo, a 

outra do lado 

direito da 

tela 

horizontal; 

- A tela é 

apoiada por 

dois grandes 

pilares 

diagonais, 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com1 

entrevista 

não 

diferida em 

estúdio 

(Padre); 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Novo 

Cardeal 

Português 

e o Diretor. 

Publicação 

Religiosa 

“Sete 

Margens”). 

4m 29s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo;  

- Grafismo que surge no canto superior direito do ecrã. 

Surge num retângulo preto, com linhas arredondadas,  

em texto de cor branco, em caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, “Cortesia Agência Ecclesia”. A 

animação de entreada surge da direita para a esquerda, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do 

entrada. Os elementos estão alinhados à direita;  

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

com texto de cor branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, com fundo preto. Posiciona-se no centro do 

terço inferior do ecrã; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior esquerdo 

do ecrã, contendo elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor vermelho, de 

pequenas dimensões, giram de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  Posiciona-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã; 

- Segundo: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita para a 

esquerda, através da animação cross dissolve, sendo 

que a sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador de cor branco 

a separar a função do entrevistado; Os elementos estão 

alinhados à direita; 

- Terceiro: Oráculo. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

08s; 



1517 
 

enquanto, 

com a mão 

direita 

gesticula 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

de cor 

vermelha; 

- O estúdio é 

composto 

por grandes 

janelas de 

vidro; 

- Chão é 

cinzento; 

- A tela 

horizontal é 

composta 

por uma 

imagem 

estática 

sobre o novo 

Cardeal 

Português. 

Nas telas 

verticais, 

estão 

inseridos 

dois globos 

terrestres em 

movimento 

– rotação da 

terra, com 

tons laranjas 

e vermelhos; 

- O 

movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena dimensão. 

No retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

3. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração. 

4. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena dimensão. 

No retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do da 
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- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica 

e cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes.  

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

5.Atualização da informação no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram. 

6.Atualização da informação no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram; 

- Quarto: Oráculo. 

1.Atualização da informação no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram. 

2. Atualização da informação no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram. 

3. No oráculo superior, há uma nova atualização de 

informação, com o nome do jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, de cor branco, a separar. 

No retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

4. No oráculo superior, há uma nova atualização de 

informação, com o nome do editor e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, a separar.  No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, sendo que, 
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a sua animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração. 

5. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena dimensão. 

No retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Não 

Aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

Pivot 

anuncia o 

próximo 

tema a 

apresentar 

depois do 

intervalo. 

 

(Morte de 

Eduardo 

Beauté). 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se 

a sala de redação em 

pleno funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Separação de vidro 

entre o estúdio e a 

redação; 

- Na parte superior da 

mesa do pivot que é 

transparente 

encontra-se a tablet 

(branca). 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

13s Aplicável - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.   

- Duração da 

apresentação do pivot: 

13s; 

- Intervalo / Publicidade 

com duração: 40 

segundos. 
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Segunda Parte do Jornal das 8 - TVI   
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de Agência  

e/ou de outros canais 

Grafismos  Observações  

27ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moreu 

Eduardo 

Beauté. 

Cabeleireiro 

tinha 52 

anos e 

atravessava 

uma grave 

depressão. 

 

 

(Morte)   

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado, centro 

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

 

 

  

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura 

da câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-

se a sala de redação 

em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a redação; 

- Na parte superior 

da mesa do pivot 

que é transparente 

encontra-se a tablet 

(branca). 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 37s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo, 

emerge três retângulos, de 

cor amarela, azul e 

vermelha, em sequência, 

uns sob os outros, num 

movimento e ritmo 

acelarado, com texto de 

cor preta, caixa alta, letra 

serifada. Do lado esquerdo 

inferior do ecrã posiciona-

se um globo azul, 

composto por pequenas 

particulas brancas,  

girando da esquerda para a 

direita, em que este é 

cincunscrito por três 

linhas, de pequenas 

dimensões que giram à 

volta dele. Por cima do 

retângulo de grande 

dimensão emerge um 

outro retângulo, de 

pequena dimensão, linhas 

arredondadas, um 

retângulo vermelho, com 

texto de cor branco, letra 

não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo do 

entrevistado. Posiciona-se 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 

segundos. 

Posteriormente, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 1m 29 

segundos. 
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no canto superior direito 

do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da 

animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação 

de saída é o inverso do da 

entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em 

caixa alta. O retângulo, 

com linhas arredondadas, 

do lado esquerdado, possui 

o nome do entrevistador, 

possuindo um separador 

de cor branco a separar a 

função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados 

à direita; 

- Terceiro oráculo é 

idêntico ao primeiro 

oráculo. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

28ª peça  

jornalística 

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Rio nos 

Açores. 

Líder do 

PSD visitou 

esta tarde o 

porto de 

pesca da 

vila de rabo 

de peixe 

 

(Política) 

- Pivot aparece 

sentado, no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de grande 

dimensão, atrás do 

pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Mãos colocadas em 

cima da mesa, não 

gesticulando com elas 

enquanto apresentava 

a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- O movimento e o ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos da linha 

gráfica e cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Tela, de grande dimensão, cor toda 

azul, posicionada atrás do pivot, 

concretamente na sala de redação, 

contendo elementos visuais dinâmicos, 

por exemplo, dois globos, com tons de 

laranja, azul e vermelho a girar. Em 

fração de segundos emerge uma outra 

imagem estática, sobre Rui Rio; 

- A cadeira do pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, vê-se a sala de redação 

em pleno funcionamento; 

- Na parte superior da mesa do pivot que 

é transparente encontram-se alguns 

objetos, entre eles, a tablet (branca), um 

copo de água, o rato do computador 

(preto), outra tablet de pequena 

dimensão. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Rui 

Rio). 

2m 20s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo; 

- Segundo: 

Oráculo. 

1.Atualização da 

informação no 

oráculo de grande 

dimensão. As 

caraterísticas do 

mesmo são as 

mesmas como já 

referidas. Porém, 

os restantes 

elementos 

constituintes do 

oráculo não se 

alteraram.  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1 

minuto; 

- Pivot recorre 

ao uso da 

primeira 

pessoa do 

singular no 

seu discurso 

(“Regresso ao 

assunto – 

48:02 -48:03).  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

29ª peça  

jornalística   

 

Reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Casa 

Carlucci” – 

residência 

do 

embaixador 

dos EUA 

tem novo 

nome 

 

Soft 

- Pivot 

aparece 

sentado, no 

canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, 

atrás do 

pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Mãos 

colocadas em 

cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Plano 

próximo; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, cor 

toda azul, 

posicionada 

atrás do pivot, 

concretamente 

na sala de 

redação, 

contendo uma 

imagem 

dinâmica, com 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 3 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Embaixador 

e 

Embaixatriz 

dos Estados 

Unidos da 

América; 

Viúva de 

Frank 

Carlucci). 

2m 25s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo do entrevistado. Posiciona-

se no canto superior direito do ecrã. Surge da 

direita para a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã; 

- Quarto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da 

direita para a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15 

segundos;  
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- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

movimento de 

animação 

dinâmico, da 

bandeira dos 

Estados Unidos 

da América; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se a 

sala de redação 

em pleno 

funcionamento; 

- Na parte 

superior da 

mesa do pivot 

que é 

transparente 

encontram-se 

alguns objetos, 

entre eles, a 

tablet (branca), 

um copo de 

água, o rato do 

computador 

(preto), outra 

tablet de 

pequena 

dimensão. 

 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Quinto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da 

direita para a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-se 

no centro do terço inferior do ecrã; 
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- Sexto: Oráculo do jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Surge da 

esquerda para a direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta, letra não serifada. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à esquerda; 

- Sétimo e o oitavo: Oráculos.  Posicionam-se 

no canto inferior esquerdo do ecrã. Surgem da 

esquerda para a direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emergem num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta, letra não serifada. O retângulo, 

com linhas arredondadas, do lado esquerdo, 

possui o nome do profissional, possuindo um 

separador, de cor branco, a separar a função; Os 

elementos estão alinhados à esquerda. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

A moda da 

Costa Nova 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

9s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. 

A primeira linha arredondada é de cor vermelha e 

a última é branca.  Com texto de cor vermelho, 

letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de cor vermelho, 

azul e branco, uns sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, em que o 

retângulo é caraterizado por linhas arredondadas, 

de grande dimensão, com texto de cor branco, 

letra serifada, em caixa alta.   

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 9 

segundos. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 
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de 
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outros 

canais 

Grafismos  Observações  

30ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindimas 

Madeira. 

Vindimas 

ao vivo e 

pisa da uva 

no lagar 

deliciaram 

os turistas 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, centro 

do ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mãos colocadas 

em cima da mesa, 

não gesticulando 

com elas 

enquanto 

apresentava a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

 

- Plano próximo;  

- O movimento e o 

ritmo  de abertura 

da câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em pleno 

funcionamento, 

com alguns ecrãs 

espalhados atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a redação; 

- Na parte superior 

da mesa do pivot 

que é transparente 

encontra-se a tablet 

(branca). 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 5 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio (5 

trabalhadores) 

2m 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não 

sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com 

o nome do editor e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, 

a separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos 

primeiros 51 

segundos.  
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3. Atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

“cervigreja” 

Primeira 

cerveja 

artesanal 

paroquial 

criada em rio 

mau, Vila 

Verde 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado, 

centro do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- Fato azul 

escuro; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Mão direita a 

assegurar uma 

caneta preta e 

com a outra 

mão esquerda 

a gesticular 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

- Plano próximo;  

- O movimento e 

o ritmo  de 

abertura da 

câmara são 

lentos; 

- Movimento de 

um homem na 

sala de redação, 

da esquerda para 

a direita; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Atrás do pivot, 

vê-se a sala de 

redação em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Padre de 

Paráquia de 

Rio Mau e 

Miguel 

Vilas Boas 

– criador da 

cerveja) 

2m 50s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.  

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos 

primeiros 14 

segundos.  

- Publicidade 

/ Intervalo: 

20 s. 
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dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

ecrãs espalhados 

atrás; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Na parte 

superior da mesa 

do pivot que é 

transparente 

encontra-se a 

tablet (branca). 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do profissional e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização 

do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do editor e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, 

a separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 
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animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há uma 

novaatualização de informação, com 

o nome do editor e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, 

a separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração.  
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32 e 33 ª 

peça  

jornalística 

 

 

Direto 

e 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival F -  

TVI24 

transmite 

em 

exclusivo 

os 

concertos 

do festival 

 

Soft  

- Pivot aparece 

sentado, centro do 

ecrã; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- Fato azul escuro; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tinha as 

mãos posicionadas 

em cima da mesa, 

quietas, enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos 

e barba. 

- Pivot diz à 

jornalista, com um 

tom e postura séria 

e formal, ao passo 

- Plano 

próximo;  

- O 

movimento 

e o ritmo  

de abertura 

da câmara 

são lentos; 

- O decór 

do estúdio, 

em termos 

da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons 

quentes, 

respetivam

ente, os 

vermelhos, 

laranjas e 

azuis; 

- A cadeira 

do pivot é 

cinzenta; 

- Atrás do 

pivot, vê-se 

a sala de 

redação em 

Mantem-se  Nacional Diferido. 

Com  1 

entrevista 

diferida fora 

do estúdio 

(Carolina 

Deslandes). 

Duração do 

direto: 5m 

03s; 

Duração da 

repostagem: 

3m 28s; 

Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.  

2. Sobre estes retângulos emerge um novo 

retângulo, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, de 

pequena dimensão, azul escuro, com linhas 

arredondadas, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada, Direto. 

3. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém, os restantes elementos constituintes 

do oráculo não sofrem alteração. 

4. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Porém, os restantes 

Não 

Aplicável  
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que entra em 

direto: “Boa noite 

Silvia”. Porém, a 

jornalista 

responde ao pivot 

“Muito boa noite”, 

com grande 

expressidade 

facial (sorriso). 

Durante o direto, é 

frequente a 

jornalista se ria, 

várias vezes, 

enganando-se na 

sua comunicação, 

por vezes. 

(Quando a 

jornalista está a 

entrevistar 

Carolina 

Desmandes, a 

jornalista 

cumprimenta 

dizendo “Boa 

noite Carlina”e 

quando se despede 

diz “Muito 

obrigado Carlina, 

com enorme 

expressividade 

facial, sorrindo – 

1:02:26 -1:02:38; 

1:04:23-1:04:26). 

 

 

  

pleno 

funcioname

nto, com 

alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- Separação 

de vidro 

entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Na parte 

superior da 

mesa do 

pivot que é 

transparent

e encontra-

se a tablet 

(branca). 

elementos constituintes do oráculo não 

sofrem alteração; 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto esquerdo 

e o pivot  encontra-se posicionado no 

retângulo do canto direito do ecrã. Como 

fundo ambiente do grafismo de janelas 

encontra-se o globo dinâmico, a girar, da 

esquerda para a direita, com tons de vermelho 

e laranja. A linha de separação dos dois 

retângulos verifica-se essa animação do 

globo dinâmico;  

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Sobre estes retângulos emerge um novo 

retângulo, por cima do globo, surge da 

esquerda para a direita, um retângulo, de 

pequena dimensão, azul escuro, com linhas 

arredondadas, com texto de cor branco, em 

caixa alta, letra não serifada, Direto. 

2. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado e 

a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Porém, os restantes 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram. 

3. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 
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dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Porém, os restantes 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram. 

- Grafismo de janelas. Emerge dois grandes 

retângulos no ecrã, sendo que, o jornalista 

posiciona-se no retângulo do canto esquerdo 

e o pivot  encontra-se posicionado no 

retângulo do canto direito do ecrã. Como 

fundo ambiente do grafismo de janelas 

encontra-se o globo dinâmico, a girar, da 

esquerda para a direita, com tons de vermelho 

e laranja. A linha de separação dos dois 

retângulos verifica-se essa animação do 

globo dinâmico.  
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34ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro da 

Trindade. 

Chigago 

estreia dia 11 

de setembro 

e está em 

cena até 

dezembro 

 

 

Soft 

- Pivot aparece 

em pé,  

posicionado 

no canto 

direito do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para a 

grande tela; 

- Pivot 

assegura no 

microfone 

com as duas 

mãos, 

enquanto, com 

a mão direita 

gesticula 

enquanto 

- Plano 

próximo; 

- Janela 

envidraçada de 

grande 

dimensão, 

constituida por 

dois pilares 

diagonais de 

cor vermelha; 

- O estúdio tem 

pilares verticais 

de cor azul, 

branca e 

vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- A janela 

envidraçada é 

composta por 

uma imagem 

estática sobre o 

filme Chigago; 

- Chão é 

cinzento; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

Mantem-

se  

Nacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora em 

estúdio ( 

Bailarino; 

Encenador; 

Velma e  

Roxie – 

atrizes da 

peça). 

3m 29s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração; 

3. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

14s. 
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apresenta a 

informação; 

- O pivot dá 

dois passos à 

frente no 

estúdio 

durante a sua 

apresentação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração.  
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Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo na 

Costa 

Nova- 

turistas de 

todo o 

mundo 

para 

fotografar 

casas às 

riscas 

 

Soft 

- Pivot 

aparece em 

pé,  

posicionado 

no canto 

direito do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a 

grande tela; 

- Pivot 

assegura no 

microfone 

com as 

duas mãos, 

- Plano 

próximo; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, com 

casas às riscas, 

com tons 

laranjas, azuis, 

e rosas; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

câmara sã 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 9 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio (6 

turistas, 3 

propritários 

das casas 

na Costa 

Nova). 

3m 33s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Legendagem de tradução para língua portuguesa, 

com texto de cor branco, em caixa baixa, letra não 

serifada, sem fundo. Posiciona-se no centro do 

terço inferior do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

15s. 
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enquanto, 

com a mão 

direita 

gesticula 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

Por vezes, 

gesticula 

com a mão 

esquerda 

enquanto 

fala; 

- Microfone 

de lapela 

colocado 

no casaco 

do pivot do  

lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco 

dentro do 

bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração. 

4. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre alteração. 

5. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de cor 
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vermelho, de pequenas dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Quarto: Oráculo do jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da animação cross dissolve, 

sendo que a sua animação de saída é o inverso do 

da entrada. Emerge num retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, em caixa alta, letra não 

serifada. O retângulo, com linhas arredondadas, do 

lado esquerdo, possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor branco, a separar a 

função; Os elementos estão alinhados à esquerda; 

- Quinto: Oráculo. Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da esquerda para a direita, 

através da animação cross dissolve, sendo que a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, em caixa alta, letra não serifada. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do profissional, 

possuindo um separador, de cor branco, a separar a 

função; Os elementos estão alinhados à esquerda; 

- Sexto: Oráculo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã. Surge da esquerda para a direita, 

através da animação cross dissolve, sendo que a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, em caixa alta, letra não serifada. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do profissional, 

possuindo um separador, de cor branco, a separar a 

função; Os elementos estão alinhados à esquerda. 

 

  



1542 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

36ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa 

escondida no 

Porto. É a mais 

estreita da 

cidade e 

provavelmente 

de Portugal 

 

Soft 

- Pivot 

aparece em 

pé,  

posicionado 

no canto 

direito do 

ecrã; 

- Fato azul 

escuro e 

sapatos 

castanhos 

escuros; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot vai 

alernando os 

papéis. Tanto 

olha para a 

imagem  na 

tela como fica 

de costas 

voltadas para 

a tela; 

- Pivot 

assegura o 

microfone na 

mão direita e 

- Plano 

próximo; 

- Janela 

envidraçada de 

grande 

dimensão, 

constituida por 

dois pilares 

diagonais de 

cor vermelha; 

- O estúdio tem 

pilares verticais 

de cor azul, 

branca e 

vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- A janela 

envidraçada é 

composta por 

uma imagem 

estática de uma 

casa no porto; 

- Chão é 

cinzento; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

abertura da 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

fora do 

estúdio 

(Diretor da 

Ordem do 

Carmo). 

2m 13s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. Atualização da informação no oráculo 

de grande dimensão. As caraterísticas 

deste são as mesmas já referidas. Porém, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

20s. 
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com a mão 

esquerda 

gesticula 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

branco dentro 

do bolso; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, 

os vermelhos, 

laranjas e azuis;  

os restantes elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do editor e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 
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serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

37ª peça  

jornalística   

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`Grutas da 

moeda` na 

batalha 

mais 

acessíveis. 

Cadeira 

mono-roda 

para realizar 

sonhos 

 

 

Soft 

- Pivot aparece em 

pé,  posicionado no 

canto direito do 

ecrã; 

- Fato azul escuro e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot posiciona-se 

de costas voltadas 

para a tela; 

- Pivot assegura o 

microfone na mão 

direita e com a mão 

esquerda gesticula 

enquanto apresenta 

a informação; 

- Microfone de 

lapela colocado no 

casaco do pivot do  

lado esquerdo; 

- No casaco do fato 

tem um lenço 

branco dentro do 

bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

- Plano próximo; 

- Janela envidraçada 

de grande dimensão, 

constituida por dois 

pilares diagonais de 

cor vermelha; 

- O estúdio tem 

pilares verticais de 

cor azul, branca e 

vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas de 

vidro; 

- A janela 

envidraçada é 

composta por uma 

imagem estática de 

uma gruta na Batalha. 

- Chão é cinzento; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 7 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(cidadãos 

portugueses). 

2m 33s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma 

nova atualização de informação, 

com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão,  

não sofre alteração. 

2. Atualização de nova 

informação, no oráculo superior, 

retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso 

do da entrada. O retângulo, de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

28s; 

- TVI não 

identificou o 

nome dos 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã; 
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vermelhos, laranjas e 

azuis. 

grande dimensão, não sofre 

alteração; 

 

- Grafismo que surge no canto 

superior direito do ecrã. Surge num 

retângulo preto, com linhas 

arredondadas,  em texto de cor 

branco, em caixa alta, com letra 

não serifada. A animação de 

entreada surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do 

entrada. Os elementos estão 

alinhados à direita. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

ª peça  

jornalística   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfecho  - Pivot aparece em pé,  

posicionado no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Fato azul escuro e 

sapatos castanhos 

escuros; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot posiciona-se de 

costas voltadas para a 

tela; 

- Pivot tinha a mão 

direita no bolso das 

calças e a outra mão, 

esquerda,  assegurava o 

microfone na mão 

enquanto apresenta a 

informação; 

Posteriormente, retira a 

mão amão direita do 

bolso e pega juntamente 

com a mão esquerda o 

comando; 

- O pivot despede-se: 

“Está tudo dito no 

Jornal das 8. Boa noite 

e até amanhã”, com um 

sorriso semi-aberto; 

- Ao terminar o seu 

discurso, movimenta-se 

- Plano próximo; 

- Janela envidraçada de 

grande dimensão, 

constituida por dois 

pilares diagonais de cor 

vermelha; 

- O estúdio tem pilares 

verticais de cor azul, 

branca e vermelha; 

- O estúdio é composto 

por grandes janelas de 

vidro; 

- A janela envidraçada é 

composta por uma 

imagem e animação 

dinâmica, sendo dois 

globos terrestres, com 

tons de laranja e 

vermelho, a girar – 

rotação da terra; 

- A câmara (pivot 

ptóximo do pivot) vai 

para um plano mais 

geral do estúdio); 

- Acompanhado com 

música; 

- Chão é cinzento; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

Mantem-se  Não Aplicável Não 

Aplicável 

1m 06s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Globo terrestre dinâmico, 

no canto inferior esquerdo 

do ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, 

de cor vermelho, de 

pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta 

globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã; 

- Créditos Finais: emergem 

três retângulos, de cor 

vermelho, azul e branco, 

num retângulo azul, uns 

sobre os outros, preenchem 

um terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função que 

cada pessoa, pode ter mais 

que um nome a 

desempenhar a função e 

respetivo  nome. Texto  da 

função aparece, com cor 

azul, caixa pequena, 

enquanto que o nome dos 

profissionais aparece, com 

texto de cor azul, caixa alta. 

Os retângulos emergem no 

meio do terço inferior do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

6s.  
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do local onde se 

posicionava e vai 

embora (frente);  

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- No casaco do fato tem 

um lenço branco dentro 

do bolso; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis. 

ecrã, espandindo as suas 

partes para cada canto do 

ecrã. O texto aparece no 

meio do retângulo, em que, 

a informação está alinhada, 

uma à esquerda e outra 

alinhada à direita. Os 

movimentos de entrada e 

saída são rápidos; 

- Grafismo dos programas 

patrocinadores do telejornal 

do Jornal das 8.  
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APÊNDICE 21. JORNAL DAS 8 DA TVI – DIA 8 DE SETEMBRO DE 2019 
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Abertura da Primeira Parte do Jornal das 8 TVI 

José Alberto de Carvalho 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

1ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43º Concurso 

Nacional de 

acesso Ensino 

Superior. 

Foram 

admitidos 

44 500 novos 

estudantes no 

Ensino 

Superior 

público na 1ª 

Fase. 

 

(Educação)  

 

Soft 

- Pivot aparece 

em pé,  

posicionado no 

canto direito 

do ecrã; 

- Pivot, durante 

a  

apresentação, 

vai olhando 

para a tela e 

para o 

telespetador, 

sempre 

recorrendo à 

gesticulação 

enquento 

apresenta; 

- Fato azul  e 

sapatos pretos; 

- Postura 

formal e séria; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. 

Aliás, tem o 

mesmo padrão 

que a gravata; 

- O estúdio é 

composto por grandes 

janelas de vidro; 

- Abertura 

acompanhada com 

música; 

- A câmara (plano 

geral do estúdio) vai 

para um plano 

próximo do pivot; 

- O estúdio é 

constituído por 

pilares, horizontais, 

de cor azul; 

- Tela, de grande 

dimensão, composta 

por três telas. Ou seja, 

uma tela retângular 

horizontal e mais duas 

telas retângulas 

verticais, em que cada 

uma se posiciona, 

uma do lado esquerdo, 

a outra do lado direito 

da tela horizontal; 

- A tela, de grande 

dimensão, é apoiada 

por dois grandes 

pilares diagonais, de 

cor vermelha; 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 16s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo do 

jornalista. Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda para a 

direita, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso 

do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada. O 

retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do 

jornalista, possuindo um 

separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos 

estão alinhados à esquerda; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no 

canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos 

brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma 

circular à volta globo bem 

como o mesmo.  Posiciona-se 

- Duração da 

apresentação do 

pivot, 

acompanhado 

com música: 1m 

34s; 

Duração de 

abertura, 

acompanhada com 

música: 13 

segundos; 

- TVI  faz estudo, 

apresentando 

através de tabela 

dinâmica, os 

cursos que tiveram 

mais média, na 

primeira fase ao 

ensino superior, 

no Porto, estando 

em primeiro lugar, 

engenharia 

aeroespacial, em 

segundo lugar, 

engenharua física-

tecnológica e por 

conseguinte, 

biogenharia. 

- TVI faz estudo, e 

apresenta, com 
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- Tom formal e 

sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado de 

costas voltadas 

para a grande 

tela; 

- Pivot na 

abertura 

desloca-se do 

lado direito 

para o lado 

esquerdo do 

estúdio; 

- Pivot 

assegura no 

microfone com 

com a mão 

direita, 

enquanto, com 

a mão esquerda 

gesticula 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

- A tela horizontal é 

composta por uma 

imagem estática sobre 

uma universidade. 

Nas telas verticais, 

estão inseridos dois 

globos terrestres em 

movimento – rotação 

da terra, com tons 

laranjas e vermelhos; 

- Tela, de pequena 

dimensão, apoiada em 

dois pequenos pilares 

diagonais de cor 

branco. Posiciona-se 

no canto direito do 

estúdio; 

- O estúdio é 

composto por grandes 

janelas de vidro; 

- Chão é cinzento; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente, os 

vermelhos, laranjas e 

azuis. 

  

no canto inferior esquerdo do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma 

nova atualização de 

informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  

não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma 

nova atualização de 

informação, com o nome do 

profissional e a sua função, 

com um separador vertical, de 

cor branco, a separar.  No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo 

de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

letra serifada, em 

caixa alta, com 

texto de cor 

branco, que na 1ª 

fase ao ensino 

superior, em 2019/ 

2020, entraram 

44500 estudantes, 

verificando-se um 

aumento 1,2% em 

relação a 2018 – 

Escolas Públicas; 

Relativamente ao 

número de 

candidatos, na 1ª 

fase, no ano letivo 

já referido, foram 

51 036 

candidatos, 

verificando-se um 

aumento 3% em 

relação a 2018 

(letra serifada, 

com caixa alta, 

com texto de cor 

branco). 

- TVI apresenta 

estudo, através de 

gráfico dinâmico, 

sobre as médias 

mais altas e 

médias mais 

baixas 2019/2020, 

na primeira fase, 

relativamente ao 

ensino superior 
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  retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

3. Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. 

No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo 

que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

 

   

(título, apenas, 

com letra serifada, 

com caixa alta, 

com texto de cor 

azul escuro). 

- TVI apresenta 

estudo sobre 

50 860 vagas a 

concurso, porém, 

apenas, sobratam 

6734 (letra 

serifada, caixa 

alta, com texto de 

cor branco). 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

2ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso ao 

Ensino 

Superior. 

Já não há 

vagas para A 

2ª Fase na 

nova, no 

ISCTE e em 

3 escolas de 

enfermagem. 

 

SOFT 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul com 

bolinhas brancas dentro 

do bolso. Aliás, tem o 

mesmo padrão que a 

gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a grande 

tela de grande 

dimensão; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa. Não gesticula 

com elas enquanto 

apresenta a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

- Plano próximo; 

- Acompanhado 

com música; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala 

de redação, atrás do 

pivot, toda de cor 

azul, com imagem 

estática sobre 

alunos 

universitários; 

- O movimento e o 

ritmo  de abertura 

da câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em termos 

da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas 

e azuis; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A cadeira do pivot 

é cinzenta. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 27 Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

 

   

O pivot apresenta a 

informação nos 

primeiros 8 segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado com 

música, o apenas, 

permanece a sua voz 

off nos restantes 1m 

19s.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

3ª peça  

jornalística 

 

 

Notícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milhares 

entram na 

universidade. 

Famílias 

fazem agora 

pesquisas e 

contas para 

arranjar 

quarta-feira 

 

 

Hard 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado no canto 

esquerdo do ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul com bolinhas 

brancas dentro do bolso. 

Aliás, tem o mesmo padrão 

que a gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a grande tela 

de grande dimensão; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa. Não gesticula com 

elas enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

Pivot usa óculos e barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala 

de redação, atrás 

do pivot, toda de 

cor azul, com 

imagem estática 

sobre alunos 

universitários; 

- O movimento e 

o ritmo  de 

abertura da 

câmara são lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática acentua 

o recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 11s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Atualização da informação 

no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas 

são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos 

constituintes do oráculo não 

se alteram.  

2. Atualização da informação 

no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas 

são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos 

constituintes do oráculo não 

se alteram.  

3. Atualização da informação 

no retângulo de grande 

dimensão. As caraterísticas 

são as mesmas já 

mencionadas. Porém, os 

restantes elementos 

constituintes do oráculo não 

se alteram.  

4. No oráculo superior, há 

uma nova atualização de 

informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

23s.  
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branco, a separar. No 

retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

5. Atualização de nova 

informação, no oráculo 

superior, retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

4ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndios 

em 

Portugal. 

quatro 

grandes 

incêndios 

mobilizara

m mais de 

700 

bombeiros. 

 

(Incêndios)  

 

Hard 

- Pivot 

aparece 

sentado,  

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul com 

bolinhas 

brancas 

dentro do 

bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom formal 

e sério; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas para 

- Plano 

próximo; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de 

redação, atrás 

do pivot, toda 

de cor azul, 

com imagem 

estática, com 

bombeiros, 

porém, a sua 

animação é 

dinâmica; 

- Visualiza-se 

uma parte da 

tablt, de cor 

branca, que se 

encontra 

posicionado 

em cima da 

mesa; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da 

linha gráfica e 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 6 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(habitantes 

e ao 2º 

CMDT. 

Operações 

e Socorro 

de Viseu). 

2m 05s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Globo terrestre dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do ecrã, contendo 

elementos brancos inseridos no seu 

interior, em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas dimensões, 

giram de forma circular à volta globo 

bem como o mesmo.  Posiciona-se no 

canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro:  Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não 

sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 10 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a sua 

voz off nos 

restantes 12 

segundos. 

- TVI realiza 

estudo e 

apresenta, 

através de uma 

infográfica 

dinâmica que 

continha 

elementos 

visuais 

dinâmicos (por 

exemplo, 

sinalizadores de 

localização de 

cor amarela e 

vermelha e 

mapas 

dinâmicos) o 

nome das quatro 
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a grande tela 

de grande 

dimensão; 

- Pivot tem 

as mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa. Não 

gesticula 

com elas 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

 

  

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivament

e,  os 

vermelhos, 

laranjas e 

azuis; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta. 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

3. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, com 

um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

4. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, não sofre 

alteração.  

localidades, do 

distrito de vila 

Real, que tinham 

4 incêndios 

ativos e 

mobilizaram 

mais de 700 

bombeiros. 

- TVI não 

identificou o 

nome dos 5 

entrevistados 

nos oráculos no 

ecrã. Apenas, 

identificou um 

no oráculo do 

entrevistado.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

5ª peça  

jornalística   

 

Direto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Daire 

debaixo de 

fogo 600 

operacionais 

no combate 

fogos em 

Portugal 

 

(Incêndios) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado no 

centro  do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Separação de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- Plano 

próximo; 

- Visualiza-se 

uma parte da 

tablet, de cor 

branca, que se 

encontra 

posicionado em 

cima da mesa; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta.  

Mantem-se  Nacional Diferido 

de Castro 

de Aire. 

Sem 

entrevista 

diferida. 

2m 18s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Oráculo, emerge três retângulos, de cor 

amarela, azul e vermelha, em sequência, 

uns sob os outros, num movimento e ritmo 

acelarado, com texto de cor preta, caixa 

alta, letra serifada. Do lado esquerdo 

inferior do ecrã posiciona-se um globo azul, 

composto por pequenas particulas brancas,  

girando da esquerda para a direita, em que 

este é cincunscrito por três linhas, de 

pequenas dimensões que giram à volta dele. 

Por cima do retângulo de grande dimensão 

emerge um outro retângulo, de pequena 

dimensão, linhas arredondadas, um 

retângulo vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã. 

2.Posteriormente, surge outro retângulo, 

linhas arredondadas, por cima do globo 

terestre, com texto de cor branco, Direto, 

em caixa alta, letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã. Os 

restantes elementos do oráculo mantêm-se; 

3, No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 2m 

18s; 
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- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa. Não 

gesticula com 

elas enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

- O jornalista 

diz “Muito Boa 

Noite”, com 

um tom e 

postura formal 

e séria; 

- A jornalista 

responde, “Boa 

Noite”, com 

postura e tom 

sério. A 

jornalista 

gesticula com a 

mão esquerda e 

com a outra 

pega no 

microfone 

enquanto 

apresenta a 

informação. 

 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Os restantes 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram. 

4. Por cima do retângulo de grande 

dimensão emerge um outro retângulo, de 

pequena dimensão, linhas arredondadas, 

um retângulo vermelho, com texto de cor 

branco, letra não serifada.  O oráculo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã. Os 

restantes elementos constituintes do oráculo 

não se alteram. 

5. Atualização da informação do retângulo, 

de grande dimensão, e do retângulo por 

cima deste, de pequena dimensão. Os 

restantes elementos constituintes do oráculo 

não se alteram. 

6. Atualização da informação do retângulo, 

de grande dimensão, e do retângulo por 

cima deste, de pequena dimensão. Os 

restantes elementos constituintes do oráculo 

não se alteram. 

- Grafismo de janelas. O ecrã divide-se em 

dois retângulos, em que o pivot posiciona-

se no canto direito do ecrã e o jornalista 

posiciona-se no canto esquerdo do ecrã. 

Ressalva-se que como fundo de ambiente 

do grafismo de janelas encontra-se um 

globo terrestre dinâmico; 

- Grafismo de janelas. O ecrã divide-se em 

dois retângulos, em que o pivot posiciona-

se no canto direito do ecrã e o jornalista 

posiciona-se no canto esquerdo do ecrã. 

Ressalva-se que como fundo de ambiente 
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do grafismo de janelas encontra-se um 

globo terrestre dinâmico, com tons de 

laranja e vermelho, a girar.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da Peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

6ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda de 

helicóptero 

– funeral 

do Piloto 

Noel 

Ferreira 

realizou-se  

esta 

manhã, em 

Cête, 

paredes 

 

(Morte) 

 

 

Hard 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado no centro  do 

ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento, com alguns 

ecrãs espalhados atrás; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul com bolinhas 

brancas dentro do bolso. 

Aliás, tem o mesmo padrão 

que a gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Separação de vidro entre 

o estúdio e a redação; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da mesa. 

Não gesticula com elas 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Visualiza-se uma parte 

da tablet, de cor branca, 

que se encontra 

posicionado em cima da 

mesa; 

- O movimento e o ritmo  

de câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e  

azuis; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala de 

redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com 

imagem estática, sobre 

um incêndio. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 12s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo; 

- Segundo: 

Oráculo. 

 

  

- O pivot apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 s; 

Posteriormente, 

acompanhado com 

música, apenas, 

permanece a sua voz 

off nos restantes 1m 

06s; 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

7ª peça  

jornalística   

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morreu 

Eduardo 

Beuaté – 

Cabeleireiro 

tinha 52 

anos  e 

atravessava 

uma grave 

depressão 

 

(Morte) 

 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa. Não 

gesticula com 

elas enquanto 

- Plano 

próximo; 

- Visualiza-se 

uma parte da 

tablet, de cor 

branca, que se 

encontra 

posicionado em 

cima da mesa; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

2m 37s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Atualização da informação no retângulo, de 

grande dimensão.  Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo não se alteraram. 

2. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém, os restantes elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram. 

3. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada.  

Porém, os restantes elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram. 

4. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

22s; 
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apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta, de cor 

preta, na mão 

esquerda; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem 

estática, com 

dois globos 

terrestres em 

movimento – 

rotação da 

terra, com tons 

laranjas e 

vermelhos. 

 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Porém, os restantes elementos constituintes do 

oráculo não se alteraram. 

5. Atualização da informação no retângulo, de 

grande dimensão.  Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo não se alteraram; 

- Segundo: Oráculo. 

1. Atualização da informação no retângulo, de 

grande dimensão.  Porém, os restantes elementos 

constituintes do oráculo não se alteraram; 

2.  No oráculo superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

3.  No oráculo superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do profissional e a sua 

função, com um separador vertical, de cor branco, 

a separar.  No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 
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4. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Troca de 

hinos no 

apuramento 

do Europeu 

 

(Futebol)  

 

Hard  

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

18 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas arredondadas, 

uma atrás da outra, num ritmo e movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A primeira linha arredondada é de 

cor vermelha e a última é branca.  Com texto de cor 

vermelho, letra serifada, em caixa alta, dizendo, “A 

SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo 

durante a  sua 

duração de 

18 segundos. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

Peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

8ª peça  

jornalística   

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa 

feminina e 

masculina 

perderam por 

3-0. Portugal 

sagra-se vice-

campeão 

europeu de 

tênis de mesa. 

 

(futebol) 

 

soft 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado canto 

esquerdo  do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul com 

bolinhas brancas dentro 

do bolso. Aliás, tem o 

mesmo padrão que a 

gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa. Não gesticula com 

elas enquanto apresenta 

a informação; 

- Pivot tem uma caneta, 

de cor preta, na mão 

direita; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Em cima da mesa, com 

vidro transparente, vê-se 

um copo de água, a tablet 

que o pivot usa, outra 

pequena tablet e o rato do 

computador de cor preta; 

- O movimento e o ritmo  

de câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala de 

redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com 

imagem estática, com dois 

globos terrestres em 

movimento – rotação da 

terra, com tons laranjas e 

vermelhos. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

1m 39s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo que surge 

no canto superior 

direito do ecrã. Surge 

num retângulo preto, 

com linhas 

arredondadas,  em 

texto de cor branco, 

em caixa alta, com 

letra não serifada, 

dizendo, “Imagens | 

RTP2`. A animação 

de entreada surge da 

direita para a 

esquerda, sendo que, a 

sua animação de saída 

é o inverso do entrada. 

Os elementos estão 

alinhados à direita.  

  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

55s; 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição do logótipo Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

9ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção 

partiu para 

a Lituânia 

onde joga 

na terça-

feira 

 

(futebol) 

 

hard 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa. Não 

gesticula com 

elas enquanto 

- Plano 

próximo; 

- 

Acompanhado 

com música; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a tablet 

que o pivot usa, 

outra pequena 

tablet  e o rato 

do computador 

de cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

em 

estúdio 

(Fernando 

Santos). 

Duração da 

reportagem: 

2m 09s 

Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Globo terrestre 

dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do 

ecrã, contendo 

elementos brancos 

inseridos no seu interior, 

em que três linhas, de 

cor vermelho, de 

pequenas dimensões, 

giram de forma circular 

à volta globo bem como 

o mesmo.  Posiciona-se 

no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Grafismo que surge no 

canto superior direito do 

ecrã. Surge num 

retângulo preto, com 

linhas arredondadas,  em 

texto de cor branco, em 

caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, 

“IMAGENS  RTP”. A 

animação de entreada 

surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do entrada. Os 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

10 segundos. 

Poteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off 

nos restantes 

23 segundos.  

Em suma, 

duração da 

apresentação 

do pivot: 33 

segundos; 

- Das 17: 08 – 

17:41 (33 

segundos) – O 

pivot, 

apresenta, no 

final da 

reportagem, 

em voz off, 

acompanhado 

com música, 

com 

informação 
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apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta, de cor 

preta, na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem 

estática, com 

dois globos 

terrestres em 

movimento – 

rotação da 

terra, com tons 

laranjas e 

vermelhos. 

 

elementos estão 

alinhados à direita;  

- Segundo: Oráculo. 

Primeiro, emerge o 

globo terrestre 

dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do 

ecrã, contendo 

elementos brancos 

inseridos no seu interior, 

em que três linhas, de 

cor vermelho, de 

pequenas dimensões, 

giram de forma circular 

à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da 

esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento 

acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns 

sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado 

com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de 

cor branco, letra 

serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O 

oráculo é constituído por 

um outro retângulo 

branco, de pequena 

atualizada 

sobre a 

Qualificação 

Euro 2020. 

Grupo B, (1º 

Ucrânia; 2º 

Portugal; 3º 

Luxemburgo; 

4º Sérvia; 5º 

Lituânia. 

(Letra 

serifada, com 

texto de cor 

azul, em caixa 

alta, 

apresentada 

em gráfico 

dinâmico / 

apelativo). 
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dimensão, posicionado 

por cima deste já 

referido, com texto de 

cor azul escura, em 

caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação de entrada do 

oráculo surge da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do 

retângulo, de grandes 

dimensões, com 

diferança em fração de 

segundos. Os oráculos 

surgem no terço inferior 

do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à 

esquerda; 

- Grafismo que surge no 

canto superior direito do 

ecrã. Surge num 

retângulo preto, com 

linhas arredondadas,  em 

texto de cor branco, em 

caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, 

“Imagens  Canal 11”. A 

animação de entreada 

surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a 
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sua animação de saída é 

o inverso do entrada. Os 

elementos estão 

alinhados à direita;  

- Grafismo que surge no 

canto superior direito do 

ecrã. Surge num 

retângulo preto, com 

linhas arredondadas,  em 

texto de cor branco, em 

caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, 

“Imagens  RTP”. A 

animação de entreada 

surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do entrada. Os 

elementos estão 

alinhados à direita.  
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

10ª peça  

jornalística 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albânia 

ameaçou não 

jogar frente à 

França. 

Franceses 

trocaram hino 

ambanês pelo 

hino de 

Andorra  

 

(Futebol) 

 

Hard 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado canto 

esquerdo  do ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul com 

bolinhas brancas dentro 

do bolso. Aliás, tem o 

mesmo padrão que a 

gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa; 

- Pivot, mesmo com as 

mãos colocadas em cima 

da mesa, gesticula com as 

mãos enquanto apresenta 

a informação; 

- Pivot tem uma caneta, 

de cor preta, na mão 

direita; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e barba. 

 

  

- Plano próximo; 

- Em cima da mesa, 

com vidro transparente, 

vê-se um copo de água, 

a tablet que o pivot usa, 

outra pequena tablet  e 

o rato do computador 

de cor preta; 

- O movimento e o 

ritmo  de câmara são 

lentos; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala de 

redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com 

imagem estática, com o 

Euro 2020. 

 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

1m 40s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Grafismo que surge no 

canto superior direito do 

ecrã. Surge num 

retângulo preto, com 

linhas arredondadas,  em 

texto de cor branco, em 

caixa alta, com letra não 

serifada, dizendo, 

“Imagens  Sport TV”. A 

animação de entreada 

surge da direita para a 

esquerda, sendo que, a 

sua animação de saída é 

o inverso do entrada. Os 

elementos estão 

alinhados à direita. 

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

16 segundos. 

Poteriorment

e, apenas, 

permanece a 

sua voz off 

nos restantes 

1m 24s.  

- Publicidade 

/ Intervalo: 

20s.  
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Reino Unido. 

Afinal, quais 

os poderes da 

rainha? 

 

Soft  

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

14 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a 

última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto 

de cor branco, letra serifada, em caixa alta.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua duração 

de 14 

segundos. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

11ª peça  

jornalística 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeira. 

Arrancou a 

campanha 

eleitoral para 

eleições 

regionais de 

22 de 

Setembro 

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado canto 

esquerdo  do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul com 

bolinhas brancas dentro 

do bolso. Aliás, tem o 

mesmo padrão que a 

gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa, não gesticulando 

com as mãos,  

enquanto apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma caneta, 

de cor preta, na mão 

direita; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

- Plano próximo; 

- Acompanhado com música; 

- Em cima da mesa, com vidro 

transparente, vê-se um copo 

de água, a tablet que o pivot 

usa, outra pequena tablet  e o 

rato do computador de cor 

preta; 

- O movimento e o ritmo  de 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o recurso 

aos tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de grande dimensão, na 

sala de redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com imagem 

e animação dinâmica, dois 

globos terrestres em 

movimento – rotação da terra, 

com tons laranjas e 

vermelhos. 

 

 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

 25s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo.  

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

5 segundos. 

Poteriorment

e, apenas, 

permanece a 

sua voz off 

nos restantes 

1m 20 s.  

- A notícia 

toda foi 

acompanhada 

com música;  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

12ª peça  

jornalística   

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António 

Costa fala do 

reforço de 

vagas nas 

instituições 

localizadas no 

interior  

 

(Política) 

 

Soft  

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa, não 

gesticulando 

com as mãos,  

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a tablet 

que o pivot usa, 

outra pequena 

tablet  e o rato 

do computador 

de cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida, 

fora do 

estúdio 

(António 

Costa). 

 2m 18s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída 

é o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração; 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos inseridos 

no seu interior, em que três linhas, de cor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

27s. 
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enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta, de cor 

preta, na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Sala de 

redação atrás do 

pivot; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor azul, 

com imagem 

estática com o 

slogan “a 

caminho para as 

legislativas 

2019”. 

- Movimento de 

pessoas, na sala 

de redação, de 

um lado para o 

outro. 

 

vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  De seguida, aparece, três 

retângulos, todos em sequência, da esquerda 

para a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns sobre 

os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo branco, 

de pequena dimensão, posicionado por cima 

deste já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação de entrada do oráculo 

surge da esquerda para a direita, sendo que, 

a sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão,  emerge e desaparece, 

depois do retângulo, de grandes dimensões, 

com diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do ecrã. 

Os elementos encontra-se alinhados à 

esquerda.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

13ª peça  

jornalística 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Rio em 

entrevista. 

Presidente do 

PSD diz não 

ter entusiasmo 

em ser 

deputado 

 

(Política) 

 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa, 

gesticulando 

com as mãos, 

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a 

tablet que o 

pivot usa, outra 

pequena tablet  

e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida, em 

estúdio (Rui 

Rio). 

 2m 34s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo 

do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à 

volta globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns 

sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um 

outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste 

já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda 

para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

19s; 
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apenas uma 

vez,  

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta, de cor 

preta, na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem 

estática com o 

slogan “a 

caminho para 

as legislativas 

2019”. 

 

entrada. Porém,  o retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão,  

emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do 

ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda. 

2. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo 

do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à 

volta globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para 

a direita, num ritmo e movimento 

acelarado, de cor vermelho e azul, uns 

sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, 

com texto de cor branco, letra 

serifada, em caixa pequena, entre 

aspas. O oráculo é constituído por um 

outro retângulo branco, de pequena 

dimensão, posicionado por cima deste 

já referido, com texto de cor azul 

escura, em caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação de 

entrada do oráculo surge da esquerda 

para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul 
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escuro, de pequena dimensão,  

emerge e desaparece, depois do 

retângulo, de grandes dimensões, com 

diferança em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço inferior do 

ecrã. Os elementos encontra-se 

alinhados à esquerda; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o 

nome do jornalista e a sua função, 

com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não 

sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, 

de grande dimensão, não sofre 

alteração.  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

14ª peça  

jornalística  

 

 

 

Reportagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunção 

Cristas visita 

feira da 

cebola em 

Rio Maior  

 

(Política) 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado,  posicionado 

canto esquerdo  do 

ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do fato 

tem um lenço azul 

com bolinhas brancas 

dentro do bolso. Aliás, 

tem o mesmo padrão 

que a gravata; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa, gesticulando 

com as mãos, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta, de cor preta, na 

mão direita; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Plano próximo; 

- Acompanhado com 

música; 

- Em cima da mesa, com 

vidro transparente, vê-se 

um copo de água, a tablet 

que o pivot usa, outra 

pequena tablet  e o rato do 

computador de cor preta; 

- O movimento e o ritmo  

de câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Sala de redação atrás do 

pivot; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala de 

redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com 

imagem estática com o 

slogan “a caminho para as 

legislativas 2019”. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Presidente 

CDS-PP). 

 37s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo.  

1. Primeiro, emerge o 

globo terrestre dinâmico, 

no canto inferior esquerdo 

do ecrã, contendo 

elementos brancos 

inseridos no seu interior, 

em que três linhas, de cor 

vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de 

forma circular à volta 

globo bem como o 

mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da 

esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento 

acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns sobre 

os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o 

retângulo azul escuro é 

caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, 

em caixa pequena, entre 

- O pivot 

apresenta a 

informação nos 

primeiros 6 

segundos. 

Posteriormente, 

acompanhado 

com música, 

apenas, 

permanece a 

sua voz off nos 

restantes 56 s; 

- Em suma, a 

duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

02s; 
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- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

  

aspas. O oráculo é 

constituído por um outro 

retângulo branco, de 

pequena dimensão, 

posicionado por cima 

deste já referido, com 

texto de cor azul escura, 

em caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação de entrada do 

oráculo surge da esquerda 

para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do 

retângulo, de grandes 

dimensões, com diferança 

em fração de segundos. Os 

oráculos surgem no terço 

inferior do ecrã. Os 

elementos encontra-se 

alinhados à esquerda. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logoótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

15ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catarina 

Martins 

participa em 

sardinhada nas 

caldas da 

rainha  

 

(Política)  

 

Soft 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado canto 

esquerdo  do ecrã; 

- Sala de redação atrás 

do pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do fato tem 

um lenço azul com 

bolinhas brancas dentro 

do bolso. Aliás, tem o 

mesmo padrão que a 

gravata; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa; 

- Pivot , apenas, 

gesticula, uma vez, com 

a mão direita, que possui 

uma caneta, de cor preta, 

com as mãos, enquanto 

apresenta a informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

 

- Plano próximo; 

- Em cima da mesa, com 

vidro transparente, vê-se 

um copo de água, a 

tablet que o pivot usa, 

outra pequena tablet  e o 

rato do computador de 

cor preta; 

- O movimento e o ritmo  

de câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em 

termos da linha gráfica e 

cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Sala de redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de grande 

dimensão, na sala de 

redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com 

imagem estática com o 

slogan “a caminho para 

as legislativas 2019”. 

 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Catarina 

Martins). 

 1m 24s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Secundo:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o 

globo terrestre 

dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do 

ecrã, contendo 

elementos brancos 

inseridos no seu interior, 

em que três linhas, de 

cor vermelho, de 

pequenas dimensões, 

giram de forma circular 

à volta globo bem como 

o mesmo.  De seguida, 

aparece, três retângulos, 

todos em sequência, da 

esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento 

acelarado, de cor 

vermelho e azul, uns 

sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se 

no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado 

com linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

18s; 
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  cor branco, letra 

serifada, em caixa 

pequena, entre aspas. O 

oráculo é constituído 

por um outro retângulo 

branco, de pequena 

dimensão, posicionado 

por cima deste já 

referido, com texto de 

cor azul escura, em 

caixa alta, letra não 

serifada. O processo de 

animação de entrada do 

oráculo surge da 

esquerda para a direita, 

sendo que, a sua 

animação de saída é o 

inverso do da entrada. 

Porém,  o retângulo azul 

escuro, de pequena 

dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do 

retângulo, de grandes 

dimensões, com 

diferança em fração de 

segundos. Os oráculos 

surgem no terço inferior 

do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à 

esquerda. 
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Temáticas 
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Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 
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do 
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canais 

Grafismos  Observações  

16ª peça  

jornalística 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa do 

Avante. 

Jerónimo de 

Sousa quer 

eleger 

deputados 

em mais 

círculos 

eleitorais  

 

(Política)  

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Pivot, por 

vezes, olha 

para a sua 

tablet e lê a 

informação; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a 

tablet que o 

pivot usa, outra 

pequena tablet  

e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- Movimento 

de um homem, 

da esquerda 

para a direita, 

na sala de 

redação; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não 

diferida 

fora do 

estúdio 

(Secretário 

Geral do 

PCP). 

 2m 39s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

- Secundo:  Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o nome 

do entrevistado e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

39s; 

- No primeiro 

oráculo da 

reportagem, 

propriamente, 

na segunda 

atualização 

do mesmo, 

27:08, houve 

um erro de 

pontuação na 

linguagem 

escrita. 
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em cima da 

mesa; 

- Pivot, apenas, 

gesticula, uma 

vez, com a mão 

esquerda, que 

está em cima de 

uma pequena 

tablet, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem 

estática com o 

slogan “a 

caminho para 

as legislativas 

2019”. 

 

inseridos no seu interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, de pequenas 

dimensões, giram de forma circular à 

volta globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho e azul, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em 

caixa pequena, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo 

branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, 

com texto de cor azul escura, em caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação de entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de 

grandes dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos surgem 

no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto:  Oráculo. 

1. Primeiro, emerge o globo terrestre 

dinâmico, no canto inferior esquerdo do 

ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, de pequenas 
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dimensões, giram de forma circular à 

volta globo bem como o mesmo.  De 

seguida, aparece, três retângulos, todos 

em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho e azul, uns sobre os outros. 

O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo azul 

escuro é caraterizado com linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com 

texto de cor branco, letra serifada, em 

caixa alta, entre aspas. O oráculo é 

constituído por um outro retângulo 

branco, de pequena dimensão, 

posicionado por cima deste já referido, 

com texto de cor azul escura, em caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação de entrada do oráculo surge da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da 

entrada. Porém,  o retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão,  emerge e 

desaparece, depois do retângulo, de 

grandes dimensões, com diferança em 

fração de segundos. Os oráculos surgem 

no terço inferior do ecrã. Os elementos 

encontra-se alinhados à esquerda. 

2 - No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome 

do jornalista e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a 

separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com 

texto de cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 
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da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

3. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, 

de pequena dimensão. No retângulo, de 

menor dimensão, retângulo azul escuro, 

com texto de cor branco, caixa alta, letra 

não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu 

da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da 

entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 
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Número 

de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

“Global”: 

análise de 

Paulo Portas  

(Paulo 

Portas faz 

uma análise 

da visita do 

papa 

Francisco a 

Ureña)  

 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

15 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a 

direita. A primeira linha arredondada é de cor 

vermelha e a última é branca.  Com texto de cor 

vermelho, letra serifada, em caixa alta, dizendo, 

“A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, 

todos em sequência, da esquerda para a direita, 

num ritmo e movimento acelarado, de cor 

vermelho, azul e branco, uns sobre os outros. O 

retângulo posiciona-se no terço inferior do ecrã, 

em que o retângulo é caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande dimensão, com texto de 

cor branco, letra serifada, em caixa alta.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 

15 segundos. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

17ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eleições na 

rússia. 

autárquias e 

regionais 

põem à prova a 

resistência do 

regime de 

putin  

 

(política) 

 

soft 

- Pivot aparece sentado,  

posicionado canto 

esquerdo  do ecrã; 

- Sala de redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do fato tem um 

lenço azul com bolinhas 

brancas dentro do bolso. 

Aliás, tem o mesmo padrão 

que a gravata; 

- Pivot, por vezes, olha 

para a sua tablet e lê a 

informação; 

- Postura formal e séria; 

- Tom formal e sério; 

- Pivot tem as mãos 

colocadas em cima da 

mesa; 

- Pivot , apenas, gesticula, 

uma vez, com a mão 

esquerda, que está em cima 

de uma pequena tablet, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado esquerdo; 

- Pivot usa óculos e barba. 

- Plano próximo; 

- Acompnhado com música; 

- Separação de vidro entre o 

estúdio e a redação; 

- Em cima da mesa, com vidro 

transparente, vê-se um copo de 

água, a tablet que o pivot usa, 

outra pequena tablet  e o rato do 

computador de cor preta; 

- O movimento e o ritmo  de 

câmara são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos 

da linha gráfica e cromática 

acentua o recurso aos tons 

quentes, respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e azuis; 

- Sala de redação atrás do pivot; 

- A cadeira do pivot é cinzenta; 

- Tela, de grande dimensão, na 

sala de redação, atrás do pivot, 

toda de cor azul, com imagem e 

animação dinâmica, dois globos 

terrestres em movimento – 

rotação da terra, com tons 

laranjas e vermelhos. Em fração 

de segundos, emerge a bandeira 

Russa, com animação dinâmica 

na tela. 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

 1m 41s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo. 

 

  

- O pivot 

apresenta a 

informação 

nos primeiros 

26s. 

Posteriormen

te, apenas, 

permanece a 

sua voz of 

nos restantes 

1m 15s; 

- Em suma, a 

notícia foi 

acompanhada 

com música;  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

18ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brexit em 

ponto 

morto. 

França diz 

que não 

haverá 

nova 

extensão 

do prazo 

do Brexit 

 

(Política) 

 

Hard  

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa; 

- Pivot, por 

vezes, gesticula 

com as mãos 

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a 

tablet que o 

pivot usa, outra 

pequena tablet  

e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não 

diferidas em 

estúdio 

(Ministro 

Negócios 

Estrangeiro 

da França; 

Ex-Ministra 

do Trabalho 

do Reino 

Unido; 

Ministro 

Finanças do 

Reino 

Unido; 

Ministro 

Negócios 

Estrangeiros 

do Reino 

Unido). 

 3m 02s Aplicável  - O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, com fundo preto. 

Posiciona-se no centro do terço inferior do ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à direita; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. 

1. Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 26s. 
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enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem e 

animação 

dinâmica, dois 

globos 

terrestres em 

movimento – 

rotação da 

terra, com tons 

laranjas e 

vermelhos. Em 

fração de 

segundos, 

emerge a 

bandeira do 

Reino Unido, 

com animação 

dinâmica na 

tela. 

 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, em caixa 

alta. O retângulo, com linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui o nome do 

entrevistador, possuindo um separador de cor 

branco a separar a função do entrevistado; Os 

elementos estão alinhados à direita; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, com fundo preto. 

Posiciona-se no centro do terço inferior do ecrã; 

- Sexto: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da 

direita para a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do entrevistado; 

Os elementos estão alinhados à direita; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 
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- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. Posiciona-

se no centro do terço inferior do ecrã; 

- Sétimo: Oráculo; 

- Oitavo: Oráculo do entrevistado. Posiciona-se 

no canto superior direito do ecrã. Surge da 

direita para a esquerda, através da animação 

cross dissolve, sendo que a sua animação de 

saída é o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, possuindo um separador 

de cor branco a separar a função do entrevistado; 

Os elementos estão alinhados à direita; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o mesmo.  

Posiciona-se no canto inferior esquerdo do ecrã; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada,  com fundo preto. 

Posiciona-se no centro do terço inferior do ecrã. 

- Oitavo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do jornalista e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 
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inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova atualização 

de informação, com o nome do profissional e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar.  No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

19ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rainha e o 

poder. 

Monarquia 

constitucional 

limita poderes 

de Isabel II a 

meramente 

formais 

 

 

(Política) 

 

Hard 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás do 

pivot, em pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas brancas 

dentro do bolso. 

Aliás, tem o 

mesmo padrão 

que a gravata; 

- Postura formal 

e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa; 

- Pivot, por 

vezes, gesticula 

com as mãos, 

mesmo 

posicionadas em 

cima da mesa,  

- Plano próximo; 

- Em cima da 

mesa, com vidro 

transparente, vê-

se um copo de 

água, a tablet 

que o pivot usa, 

outra pequena 

tablet  e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos tons 

quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de redação 

atrás do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é cinzenta; 

Mantem-se  Internacional Não diferido. 

Com 1 

entrevista não 

diferida fora 

do estúdio 

(Especialista 

em Assuntos 

Internacionais) 

 1m 25s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova 

atualização de informação, com o 

nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, 

de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, 

no oráculo superior, retângulo azul 

escuro, de pequena dimensão. No 

retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não 

serifada. O processo de animação 

da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação 

de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, 

não sofre alteração; 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 33s;  

- Jornalista 

que realizou a 

reportagem 

recorreu ao 

uso da 

adjetivação 

para 

caraterizar a 

Rainha Isabel 

II. No 

jornalismo, 

quer no 

escrito, como 

no televisivo, 

a regra geral, 

é não recorrer 

à adjetivação. 

((...) “a velha 

senhora do 

Palácio (...)” 

– 33:09 – 

33:11). 
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enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

 

  

- Tela, de grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor azul, 

com imagem e 

animação 

dinâmica, dois 

globos terrestres 

em movimento – 

rotação da terra, 

com tons 

laranjas e 

vermelhos. Em 

fração de 

segundos, 

emerge a 

bandeira do 

Reino Unido, 

com animação 

dinâmica na tela. 

 

 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Atualização com nova 

informação no oráculo de grande 

dimensão. As caraterísticas são as 

mesmas já referidas. Porém, os 

restantes elementos constituintes 

do oráculo não se alteram; 

- Quarto: Oráculo; 

- Quinto: Oráculo. 

1.Atualização com nova 

informação no oráculo de grande 

dimensão. As caraterísticas são as 

mesmas já referidas. Porém, os 

restantes elementos constituintes 

do oráculo não se alteram. 
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Número 

de 

Notícias 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração da 

peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça  

jornalística   

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Masterchef 

Austrália. Matt 

Preston lança 

livro de 

receitas 

 

 

Soft 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

38 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem duas linhas 

arredondadas, uma atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de cor vermelha e a 

última é branca.  Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, “A SEGUIR”, por 

três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três retângulos, todos em 

sequência, da esquerda para a direita, num ritmo e 

movimento acelarado, de cor vermelho, azul e branco, 

uns sobre os outros. O retângulo posiciona-se no terço 

inferior do ecrã, em que o retângulo é caraterizado por 

linhas arredondadas, de grande dimensão, com texto 

de cor branco, letra serifada, em caixa alta.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo durante 

a  sua 

duração de 

38 segundos. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

20ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Pet B Home. 

Se vai de 

férias  

Outra  

família  

pode ficar  

com o  

seu  

animal 

gratuitamente. 

 

 

Soft 

- Pivot aparece 

sentado,  

posicionado 

canto esquerdo  

do ecrã; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento; 

- No casaco do 

fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas 

brancas dentro 

do bolso. Aliás, 

tem o mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e séria; 

- Tom formal e 

sério; 

- Pivot tem as 

mãos colocadas 

em cima da 

mesa; 

- Pivot, por 

vezes, gesticula 

com as mãos, 

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a 

tablet que o 

pivot usa, outra 

pequena tablet  

e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Tutora do 

Balú; 

Vereador 

da Área 

Animal 

C.M. 

Oeiras). 

 3m 07s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo.  

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no 

oráculo superior, retângulo azul escuro, de 

pequena dimensão. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração; 

- Segundo:Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo; 

- Quarto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização 

de informação, com o nome do entrevistado 

e a sua função, com um separador vertical, de 

cor branco, a separar. No retângulo, de menor 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

19s;  

- Intervalo/ 

Publicidade: 

15 segundos; 

- TVI, 

realiza 

estudo sobre 

a plataforma, 

e regista 

através de 

gráficos 

dinâmicos:  

- Lares 

portugueses 

– 56% têm 

animais de 

companhia; 

- Animais 

registados – 

6 milhões e 

700 mil – 

Juntas de 

Freguesia; 

- Plataforma 

Pet B Home 

– 70 animais 

alojados, 
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mesmo 

posicionadas 

em cima da 

mesa,  

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem uma 

caneta na mão 

direita; 

- Microfone de 

lapela colocado 

no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e barba. 

 

  

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem e 

animação 

dinâmica, dois 

globos 

terrestres em 

movimento – 

rotação da 

terra, com tons 

laranjas e 

vermelhos. Em 

fração de 

segundos, 

emerge uma 

imagem 

estática, toda 

azul,  com 

animais; 

- Separação de 

vidro entre a 

redação e o 

estúdio. 

 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, caixa alta, letra não serifada. 

O processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. O retângulo, de 

grande dimensão, não sofre alteração; 

- Quinto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão,  não sofre alteração. 

2. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

profissional e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar.  

No retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

profissional e a sua função, com um 

separador vertical, de cor branco, a separar.  

entre julho e 

agosto de 

2019; /letra 

serifada, em 

caixa alta, 

com texto de 

cor branco.  
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No retângulo, de menor dimensão, retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, caixa 

alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo 

superior surgiu da esquerda para a direita, 

sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

 

  



1600 
 

 

 

 

 

 

 
Segunda parte do Jornal das 8 - TVI  
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou não Duração 
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jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

21ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival F-

Faro – 

último dia. 

Música de 

António 

Zambujo, 

Carolina 

Deslandes 

e Capitão 

Fausto. 

 

 

Soft  

- Pivot 

aparece 

sentado,  

posicionado 

canto 

esquerdo  do 

ecrã; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul com 

bolinhas 

brancas 

dentro do 

bolso. Aliás, 

tem o 

mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot tem 

as mãos 

colocadas 

em cima da 

mesa; 

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a 

tablet que o 

pivot usa, outra 

pequena tablet  

e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 5 

entrevistas não 

diferidas fora 

do estúdio ( 4 

cidadãos 

portugueses e 

cantora). 

 2m 10s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1.  No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

3. Atualização da informação no retângulo de 

grande dimensão. As caraterísticas sãoas 

mesmas já referidas. Porém, os restantes 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram. 

4. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 10s;  

- TVI não 

identificou o 

nome de 4 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã. 

Apenas, 

identificou o 

nome da 

cantora no 

oráculo no 

ecrã.  
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- Pivot, por 

vezes, 

gesticula 

com as 

mãos, 

mesmo 

posicionadas 

em cima da 

mesa,  

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem 

uma caneta 

na mão 

direita; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

  

- Sala de 

redação atrás 

do pivot; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Tela, de 

grande 

dimensão, na 

sala de redação, 

atrás do pivot, 

toda de cor 

azul, com 

imagem e 

animação 

dinâmica,  toda 

azul,  sobre o 

concerto Festa-

F, em Faro; 

- Separação de 

vidro entre a 

redação e o 

estúdio. 

 

jornalista e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar. No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. O 

retângulo, de grande dimensão,  não sofre 

alteração. 

5. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 

Descrição 

do 

logótipo 

Notícia Nacional 

ou Internacional 

Vivo ou não Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

22ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras 

estiveram 

em Portugal 

pela 

primeira 

vez há 15 

anos – 

Keith 

Harring em 

Cascais  

 

 

Soft  

- Pivot 

aparece 

sentado,  

posicionado 

no centro  

do ecrã; 

- Sala de 

redação 

atrás do 

pivot; 

- No casaco 

do fato tem 

um lenço 

azul com 

bolinhas 

brancas 

dentro do 

bolso. Aliás, 

tem o 

mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Pivot tem 

as mãos 

- Plano 

próximo; 

- Em cima da 

mesa, com 

vidro 

transparente, 

vê-se um copo 

de água, a 

tablet que o 

pivot usa, outra 

pequena tablet  

e o rato do 

computador de 

cor preta; 

- Sepração de 

vidro entre o 

estúdio e a 

redação; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

Mantem-se  Nacional Não diferido. 

Com 4 

entrevistas 

não diferidas 

fora do 

estúdio 

(Curadora; 

Artista; 2 

cidadãos 

portugueses) 

 2m 58s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Atualização da informação no retângulo de 

grande dimensão. As caraterísticas sãoas 

mesmas já referidas. Porém, os restantes 

elementos constituintes do oráculo não se 

alteram. 

2. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

- Segundo: Oráculo; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a 

sua função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 

22s;  

- TVI não 

identificou o 

nome de 2 

entrevistados 

nos oráculos 

no ecrã. 

Apenas, 

identificou 

dois nomes 

no oráculo 

no ecrã.  
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colocadas 

em cima da 

mesa; 

- Pivot, por 

vezes, 

gesticula 

com as 

mãos, 

mesmo 

posicionadas 

em cima da 

mesa,  

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot tem 

uma caneta 

na mão 

direita; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

  

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis; 

- Sala de 

redação atrás 

do pivot, em 

pleno 

funcionamento, 

com alguns 

ecrãs 

espalhados 

atrás; 

- A cadeira do 

pivot é 

cinzenta; 

- Separação de 

vidro entre a 

redação e o 

estúdio. 

 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração; 

- Quarto: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há uma nova 

atualização de informação, com o nome do 

profissional e a sua função, com um separador 

vertical, de cor branco, a separar.  No 

retângulo, de menor dimensão, retângulo azul 

escuro, com texto de cor branco, caixa alta, 

letra não serifada. O processo de animação da 

atualização do  retângulo superior surgiu da 

esquerda para a direita, sendo que, a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

2. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 
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23ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterchef 

Austrália. 

Ex-Juri, 

Matt 

Preston, 

lança livro 

de receitas 

rápidas em 

Lisboa 

 

Soft 

- Pivot  

encontra-se 

em pé, 

posicionado 

no canto 

esquerdo do 

ecrã / janela 

envidraçada; 

- Fato azul 

escuro, com 

sapatos 

pretos. No 

casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

com 

bolinhas 

brancas 

dentro do 

bolso. Aliás, 

tem o 

mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Pivot 

assegura o 

comando 

com a mão 

direita, 

enquanto 

- Plano largo 

(estúdio); 

- Chão é 

cinzento; 

- Janela 

envidraçada, de 

grande 

dimensão, com 

dois pilares 

diagonais, de 

cor vermelha, 

tem patente 

como ambiente 

de fundo, a 

imagem do 

livro lançado 

pelo Matt 

Preston bem 

como a sua 

fotografia. 

- O estúdio é 

omposto por 

linhas 

horizontais, de 

cor vermelha e 

azul, por linhas 

verticais, de cor 

vermelha; 

- O estúdio é 

composto por 

Mantem-se  Nacional Não 

diferido. 

Com 1 

entrevista 

não diferida 

em estúdio 

(Escritor e 

crítico de 

Culinária). 

 4m 07s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram 

de forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Segundo: Oráculo.  

1. Oráculo do entrevistado. Posiciona-se no 

canto superior direito do ecrã. Surge da direita 

para a esquerda, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdado, possui o 

nome do entrevistador, possuindo um 

separador de cor branco a separar a função do 

entrevistado; Os elementos estão alinhados à 

direita; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço inferior do 

ecrã; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. Oráculo do jornalista. Posiciona-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Surge da esquerda 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 20 s.   
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com a mão 

esquerda, 

gesticula, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Pivot 

encontra-se 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a 

grande 

janela 

envidraçada; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

  

grandes janelas 

de vidro; 

- O estúdio é 

composto por 

outra tela, de 

pequena 

dimensão, com 

ambiente 

fundo, um 

globo terrestre, 

com a imação 

dinâmica, 

rotação da 

terra, com tons 

de laranja e 

vermelho; A 

tela é apoiada 

em dois pilares 

diagonais, de 

cor branco; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

para a direita, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. Emerge num 

retângulo azul escuro, com texto de cor 

branco, em caixa alta, letra não serifada. O 

retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do jornalista, 

possuindo um separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos estão alinhados 

à esquerda; 

- Quarto: Oráculo. 

1. Posiciona-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda para a direita, através 

da animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta, letra não serifada. 

O retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do profissional, 

possuindo um separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos estão alinhados 

à esquerda; 

- Legendagem de tradução para língua 

portuguesa, com texto de cor branco, em caixa 

baixa, letra não serifada, sem fundo. 

Posiciona-se no centro do terço inferior do 

ecrã. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário 

do Pivot 

Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência 

Grafismos  Observações  

 

ª peça jornalística 

 

TEASER 

 

 

 

 

 

 

Enid Blyton Sem 

direito a 

homenagem – 

Reino Unido 

Não 

Aplicável 

  

Não 

Aplicável 

Mantem-se  Internacional Não 

Aplicável 

21 s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Separador de notícias: surgem 

duas linhas arredondadas, uma 

atrás da outra, num ritmo e 

movimento acelarado, da 

esquerda para a direita. A 

primeira linha arredondada é de 

cor vermelha e a última é branca.  

Com texto de cor vermelho, letra 

serifada, em caixa alta, dizendo, 

“A SEGUIR”, por três vezes; 

- Primeiro: Oráculo; Emerge três 

retângulos, todos em sequência, 

da esquerda para a direita, num 

ritmo e movimento acelarado, de 

cor vermelho, azul e branco, uns 

sobre os outros. O retângulo 

posiciona-se no terço inferior do 

ecrã, em que o retângulo é 

caraterizado por linhas 

arredondadas, de grande 

dimensão, com texto de cor 

branco, letra serifada, em caixa 

alta.  

Teaser 

acompanhado 

com música 

fundo 

durante a  sua 

duração de 

21 segundos.  

- Separador 

de notícia 

/publicidade, 

de dois 

segundos 

(48:24 -

48:25), com 

o slogan: 

“Juntos, 

criamos a sua 

televisão”, 

juntamente, 

com o 

logótipo da 

TVI. 
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Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição 

do logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística  

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

24ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Notícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filme “A 

Herdade” 

distinguido em 

Veneza 

 

 

(Cinema)  

 

Soft  

- Pivot  encontra-se 

em pé, posicionado 

no canto direito do 

ecrã / janela 

envidraçada; 

- Pivot do local onde 

se encontrava 

posicionado, dá dois 

passos à frente, e 

mantem-se no mesmo 

lugar até ao final da 

notícia; 

- Fato azul escuro, 

com sapatos pretos. 

No casaco do fato tem 

um lenço azul com 

bolinhas brancas 

dentro do bolso. Aliás, 

tem o mesmo padrão 

que a gravata; 

- Pivot assegura o 

comando com as duas 

mãos, não 

gesticulando, 

enquanto apresenta a 

informação; 

- Pivot encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para a grande 

janela envidraçada; 

- A câmara (plano amplo do estúdio) 

vai para um plano geral do pivot; 

- Chão é cinzento; 

- Janela envidraçada, de grande 

dimensão, com dois pilares diagonais, 

de cor vermelha, tem patente como 

ambiente de fundo, a imagem sobre o 

filme “A Herdade”; 

- Acompanhado com música (toda a 

notícia); 

- O estúdio é omposto por linhas 

horizontais, de cor vermelha e azul, 

por linhas verticais, de cor vermelha.  

- O estúdio é composto por grandes 

janelas de vidro; 

- O estúdio é composto por outra tela, 

de pequena dimensão, com ambiente 

fundo, um globo terrestre, com a 

imação dinâmica, rotação da terra, 

com tons de laranja e vermelho; A tela 

é apoiada em dois pilares diagonais, 

de cor branco. 

- Tela, de grande dimensão, composta 

por três telas. Ou seja, uma tela 

retângular horizontal e mais duas telas 

retângulas verticais, em que cada uma 

se posiciona, uma do lado esquerdo, a 

outra do lado direito da tela 

horizontal. 

Mantem-se  Nacional Não 

Aplicável 

 1m 25s Não 

Aplicável 

- O 

logótipo; 

- Primeiro: 

Oráculo.  

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 15 s;   
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- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco 

do pivot do  lado 

esquerdo; 

- Pivot usa óculos e 

barba. 

 

  

- A tela, de grande dimensão, é 

apoiada por dois grandes pilares 

diagonais, de cor vermelha; 

- A tela horizontal é composta por 

uma imagem estática, com o logótipo 

da TVI. Nas telas verticais, estão 

inseridos dois globos terrestres em 

movimento – rotação da terra, com 

tons laranjas e vermelhos; 

- O movimento e o ritmo  de câmara 

são lentos; 

- O decór do estúdio, em termos da 

linha gráfica e cromática acentua o 

recurso aos tons quentes, 

respetivamente,  os vermelhos, 

laranjas e azuis. 
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Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do 

Pivot 
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25ª peça  

jornalística 

 

 

 

 

Reportagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os Cinco” de 

Enid Blyton. 

Britânicos 

reprovaram 

moeda 

comemorativa 

por autora ser 

racista e 

xenófoba 

 

 

Hard 

- Pivot  

encontra-se 

em pé, 

posicionado 

no canto 

direito do 

ecrã / janela 

envidraçada; 

- Pivot do 

local onde 

se 

encontrava 

posicionado 

de costas 

voltadas 

para a janela 

envidraçada 

de grande 

dimensão; 

- Fato azul 

escuro, com 

sapatos 

pretos. No 

casaco do 

fato tem um 

lenço azul 

com 

bolinhas 

brancas 

dentro do 

- A câmara 

(plano amplo 

do estúdio) vai 

para um plano 

próximo do 

pivot; 

- Chão é 

cinzento; 

- Janela 

envidraçada, de 

grande 

dimensão, com 

dois pilares 

diagonais, de 

cor vermelha, 

tem patente 

como ambiente 

de fundo, a 

imagem 

estática de Enid 

Blyton, 

juntamente 

com a sua obra, 

“Os cinco”. 

- O estúdio é 

composto por 

linhas 

horizontais, de 

cor vermelha e 

azul, por linhas 

Mantem-se  Internacional Não 

diferido. 

Com 2 

entrevistas 

não 

diferidas 

fora do 

estúdio 

(Livreiro 

Alfarrabista  

Escritora). 

 3m 18s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Primeiro: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Segundo: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

2. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

- Duração da 

apresentação 

do pivot: 1m 

25 s;  

- Separador de 

notícias 

(53:36 – 53-

42) sobre um 

ministro, 

acompanhado 

com música;  
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bolso. Aliás, 

tem o 

mesmo 

padrão que a 

gravata; 

- Pivot 

assegura o 

comando 

com a mão 

direita, 

enquanto, 

gesticula 

com a mão 

esquerda, 

enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Postura 

formal e 

séria; 

- Tom 

formal e 

sério; 

- Microfone 

de lapela 

colocado no 

casaco do 

pivot do  

lado 

esquerdo; 

- Pivot usa 

óculos e 

barba. 

 

  

verticais, de cor 

vermelha;  

- O estúdio é 

composto por 

grandes janelas 

de vidro; 

- O estúdio é 

composto por 

outra tela, de 

pequena 

dimensão, com 

ambiente 

fundo, um 

globo terrestre, 

com a imagem 

dinâmica, 

rotação da 

terra, com tons 

de laranja e 

vermelho; A 

tela é apoiada 

em dois pilares 

diagonais, de 

cor branco; 

- O movimento 

e o ritmo  de 

câmara são 

lentos; 

- O decór do 

estúdio, em 

termos da linha 

gráfica e 

cromática 

acentua o 

recurso aos 

tons quentes, 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração. 

3. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 

4. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Terceiro: Oráculo. 

1. No oráculo superior, há nova atualização de 

informação, com o nome do entrevistado e a sua 

função, com um separador vertical, de cor 

branco, a separar. No retângulo, de menor 

dimensão, retângulo azul escuro, com texto de 

cor branco, caixa alta, letra não serifada. O 

processo de animação da atualização do  

retângulo superior surgiu da esquerda para a 

direita, sendo que, a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. O retângulo, de grande 

dimensão, não sofre alteração. 
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respetivamente,  

os vermelhos, 

laranjas e azuis. 

 

2. Atualização de nova informação, no oráculo 

superior, retângulo azul escuro, de pequena 

dimensão. No retângulo, de menor dimensão, 

retângulo azul escuro, com texto de cor branco, 

caixa alta, letra não serifada. O processo de 

animação da atualização do  retângulo superior 

surgiu da esquerda para a direita, sendo que, a 

sua animação de saída é o inverso do da entrada. 

O retângulo, de grande dimensão, não sofre 

alteração; 

- Quarto: Oráculo; 

- Globo terrestre dinâmico, no canto inferior 

esquerdo do ecrã, contendo elementos brancos 

inseridos no seu interior, em que três linhas, de 

cor vermelho, de pequenas dimensões, giram de 

forma circular à volta globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Quarto: Oráculo. 

1. Oráculo do jornalista. Posiciona-se no canto 

inferior esquerdo do ecrã. Surge da esquerda 

para a direita, através da animação cross 

dissolve, sendo que a sua animação de saída é o 

inverso do da entrada. Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto de cor branco, em caixa 

alta, letra não serifada. O retângulo, com linhas 

arredondadas, do lado esquerdo, possui o nome 

do jornalista, possuindo um separador, de cor 

branco, a separar a função; Os elementos estão 

alinhados à esquerda; 

- Quinto: Oráculo. 

1. Posiciona-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda para a direita, através 

da animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto 
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de cor branco, em caixa alta, letra não serifada. 

O retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do profissional, 

possuindo um separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos estão alinhados 

à esquerda; 

- Sexto: Oráculo.   

1. Posiciona-se no canto inferior esquerdo do 

ecrã. Surge da esquerda para a direita, através 

da animação cross dissolve, sendo que a sua 

animação de saída é o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa alta, letra não serifada. 

O retângulo, com linhas arredondadas, do lado 

esquerdo, possui o nome do profissional, 

possuindo um separador, de cor branco, a 

separar a função; Os elementos estão alinhados 

à esquerda. 

  



1614 
 

Número de 

Notícias 

 

 

Temáticas 

(Hard ou 

Soft)  

 

Pivot  Cenário do Pivot Descrição do 

logótipo 

Notícia 

Nacional ou 

Internacional 

Vivo ou 

não 

Duração 

da peça 

jornalística 

Notícia 

de 

Agência  

e/ou de 

outros 

canais 

Grafismos  Observações  

26ª Peça  

jornalística 

 

 

Entrevista em 

direto e em 

estúdio com 

Paulo Portas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Global”: 

análise de 

Paulo 

Portas  

 

 

Soft 

- O pivot encontra-se 

posicionado no canto 

esquerdo da tela, em 

pé, e Paulo Portas, 

posiciona-se no lado 

direito da tela, em pé. 

Ambos estão 

posicionados de frente, 

um para o outro; 

- Pivot pega na tablet, 

de cor branca, com a 

mão esquerda, e com a 

mão direita, gesticula, 

enquanto apresenta e 

entrevista Paulo 

Portas; 

- Pivot, enquanto está 

em entrevista com 

Paulo Portas, em 

estúdio, encontra-se 

posicionado de costas 

voltadas para os 

telespetadores; 

- Postura formal e 

séria; 

- Tom formal e sério; 

- Microfone de lapela 

colocado no casaco do 

pivot do  lado 

esquerdo; 

- A câmara (plano 

próximo do pivot) vai 

para um plano amplo 

(estúdio com os dois 

profissionais); 

- Acompanhado com 

música (no regresso dos 

intervalos e no 

desfecho); 

- Planos dinâmicos, 

alternando  entre o 

plano mais largo, 

próximo do pivot ou do 

entrevistado, 

movimentos da câmara; 

- Chão é cinzento; 

- O estúdio é composto 

por grandes janelas de 

vidro; 

- O decór do estúdio, 

em termos da linha 

gráfica e cromática 

acentua o recurso aos 

tons quentes, 

respetivamente,  os 

vermelhos, laranjas e 

azuis; 

- Globo terrestre, em 

grande dimensão, 

posicionado, no canto 

Mantem-se  Internacional Diferido. 

Com 1 

entrevista 

diferida 

em 

estúdio 

(Paulo 

Portas). 

 20m 09s Não 

Aplicável 

- O logótipo; 

- Globo terrestre 

dinâmico, no canto 

inferior esquerdo do 

ecrã, contendo 

elementos brancos 

inseridos no seu 

interior, em que três 

linhas, de cor vermelho, 

de pequenas 

dimensões, giram de 

forma circular à volta 

globo bem como o 

mesmo.  Posiciona-se 

no canto inferior 

esquerdo do ecrã; 

- Primeiro: Oráculo. 

1. Oráculo do 

entrevistado. 

Posiciona-se no canto 

superior direito do ecrã. 

Surge da direita para a 

esquerda, através da 

animação cross 

dissolve, sendo que a 

sua animação de saída é 

o inverso do da entrada. 

Emerge num retângulo 

azul escuro, com texto 

de cor branco, em caixa 

- Pivot 

cumprimenta 

Paulo Portas, e 

tem conversa 

informal com o 

monarca: 

“Muito boa 

noite Paulo 

Portas. 

Correram bem 

as 

férias?(53:49-

53:52); 

-Pivot recorre 

ao uso da 

primeira 

pessoa do 

singular 

enquanto fala 

na entrevista: 

1. “Eu acuso-

me (...)” 

(1.13.02 -

1.13.03), com 

risos, 

movimentos 

constantes com 

as pernas, 

tendo a mão 

direita no bolso 
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- Pivot usa óculos e 

barba; 

- Fato azul escuro, com 

sapatos pretos. No 

casaco do fato tem um 

lenço azul com 

bolinhas brancas 

dentro do bolso. Aliás, 

tem o mesmo padrão 

que a gravata; 

- Pivot assegura com 

as duas mãos uma 

tablet, enquanto 

apresenta a 

informação; 

- Enquanto Paulo 

Portas fala, o pivot 

encontra-se com a mão 

direita no bolso das 

calças, com a mão 

esquerda a assegurar a 

tablet, de cor branco, a 

olhar para o 

entrevistado, de costas 

voltadas para o 

público, 

movimentando-se, de 

forma suave, com o 

corpo (pernas); 

- Posteriormente, o 

pivot tira a mão  direita 

do bolso, começa a 

gesticular, de forma 

constante, enquanto 

assegura com a mão 

esquerda a tablet; 

direito do estúdio, de 

cor azu escura, 

constituido por as 

várias partes do mundo. 

À frente, em letra não 

serifada, em caixa alta, 

letra moderna, com 

texto de cor branco. 

Imagem estática; 

- Tela, de grande 

dimensão, composta 

por três telas. Ou seja, 

uma tela retângular 

horizontal e mais duas 

telas retângulas 

verticais, em que cada 

uma se posiciona, uma 

do lado esquerdo, a 

outra do lado direito da 

tela horizontal. A tela, 

de grande dimensão, é 

apoiada por dois 

grandes pilares 

diagonais, de cor 

vermelha; A tela 

horizontal é composta 

por uma imagem 

estática, com cor 

escura, com as letras 

Global. Posteriormente, 

no decorrer da 

entreveistA  a Paulo 

Portas, foram 

apresentadas várias 

imagens e gráficos 

estáticos sobre o tema. 

alta. O retângulo, com 

linhas arredondadas, do 

lado esquerdado, possui 

o nome do 

entrevistador, 

possuindo um 

separador de cor branco 

a separar a função do 

entrevistado; Os 

elementos estão 

alinhados à direita; 

- Créditos Finais: 

emergem três 

retângulos, de cor 

vermelho, azul e 

branco, num retângulo 

azul, uns sobre os 

outros, preenchem um 

terço do ecrã, apresenta 

primeiramente a função 

que cada pessoa, pode 

ter mais que um nome a 

desempenhar a função e 

respetivo  nome. Texto  

da função aparece, com 

cor azul, caixa pequena, 

enquanto que o nome 

dos profissionais 

aparece, com texto de 

cor azul, caixa alta. Os 

retângulos emergem no 

meio do terço inferior 

do ecrã, espandindo as 

suas partes para cada 

canto do ecrã. O texto 

aparece no meio do 

e a mão 

esquerda na 

tablet; 

2. “Despeço-

me, Boa noite e 

boa semana” 

(1:14:36 – 

1:14:41); 

-Pivot recorre à 

interjeição 

durante a 

entrevista: “Oh 

Portas temos 

mais um 

minuto e meio 

(...)” (1:09:10 -

1:09:12). 

- Pivot ri-se e 

forma 

descontraída 

(1:09:55 – 

1:09:57); 

- Publicidade / 

Intervalo – 2 

segundos. Com 

música, com o 

logótipo de tvi 

e o slogan: 

Juntos, criamos 

a sua 

televisão”; 

- Pivot recorre 

ao uso da 

primeira 

pessoa do 

plural, como a 
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- Por vezes, passa a 

tablet para a mão 

direita, enquanto 

gesticula com a mão 

esquerda, enquanto 

fala; 

- Pivot coça o nariz, 

por duas vezes, e 

coloca a sua mão 

esquerda no seu 

queixo, por duas 

vezes, enquanto ouve 

Paulo Portas; 

- Enquanto Paulo 

Portas fala, o pivot, por 

vezes, está a digitar na 

tablet. 

- Pivot, no final da 

entrevista, agradeçe a 

Paulo Portas, dizendo 

“Obrigado Paulo 

Portas”, com um tom e 

postura séria e formal; 

- Pivot despede-se da 

seguna parte do 

telejornal, dizendo: 

“Despeço-me, boa 

noite e boa semana”, 

com um tom e postura 

formal e séria. 

 

  

Nas telas verticais, tem 

a cor escura; 

- O estúdio é composto 

por linhas horizontais, 

de cor vermelha e azul, 

por linhas verticais, de 

cor vermelha; 

- No desfecho, a câmara 

(plano próximo) vai em 

direção de um plano 

geral (estúdio), 

finalizando na tela, de 

grande dimensão, com 

um globo terrestre, com 

animação dinâmica, 

como se tratasse a 

rotação da terra, com 

tons de laranja e 

vermelho. 

 

 

retângulo, em que, a 

informação está 

alinhada, uma à 

esquerda e outra 

alinhada à direita. Os 

movimentos de entrada 

e saída são rápidos; 

- Grafismo dos 

programas 

patrocinadores do 

telejornal do Jornal das 

8. 

 

  

incluir o 

telespetador: 

“Oh Portas, 

vamos fazer 

um pequeno 

intervalo de um 

minuto e meio 

e voltamos 

para encerrar o 

comentário 

global de hoje” 

(1:11:08 – 

1:11:14), 

- Publicidade: 

16 s;  


