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A verdade, quando impedida de marchar, refugia-se no coração dos homens e vai ganhando 

em profundidade o que parece perder em superfície… Um dia, essa verdade obscura, sobe 

das profundidades onde se exilara e surge tão forte claridade, que rasga as trevas do Mundo. 

- Rolão Preto  
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Resumo 
 

 Este relatório, intitulado “As Diferenças de tratamento de informação entre a Rádio e 

a Televisão”, é o fruto de dois estágios, realizados na SIC – Sociedade Independente de 

Comunicação e a Informação Media Capital Rádios.  

  O estágio teve a duração de novecentas horas, que foram repartidas pelas duas 

entidades acolhedoras. O objetivo deste relatório é relatar as atividades desenvolvidas ao longo 

dos dois estágios.  

  Para ajudar a perceber as diferenças entre os dois processos nos respetivos meios são 

analisadas obras de outros autores, que também abordaram o assunto. Complementando a 

pesquisa, são apresentadas as conclusões recolhidas de um inquérito feito tanto a ouvintes 

como telespectadores, podendo assim comparar os resultados do mesmo com as conclusões 

tiradas pela pesquisa. 

 

Palavras-chave: Estágio; Televisão; Rádio; Informação; Tratamento da informação.  

 

Abstract 

 

 This report named “The differences in the treatement of information between Radio 

and Television", that is the result of two internships, performed at SIC- Sociedade 

Independente de Comunicação and Informação Media Capital Radios.  

 To help understanding the diferences between the two processes in their respective 

media, works by other authors, who also addressed the subject, are analyzed. Complementing 

the research, the conclusions drawn from a survey made to both listeners and viewers are 

presented, thus being able to compare the results with the conclusions drawn by the research. 

The reason for choosing this theme is due to the author's interest for information, especially 

on radio and television. The internship lasted for nine hundred hours, which were divided 

between the two host entities. The purpose of this report is to expose the activities carried out 

during the two stages. 

 

Keywords: Internship; Television; Radio; Information; Information treatment  
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1 – Introdução 

 

O relatório de estágio denominado “Diferenças de Comunicação entra a Rádio e a 

Televisão” surge como última etapa para a conclusão do Mestrado em Ciências da 

Comunicação na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. O relatório de estágio está 

sob a orientação da Professora Doutora Marlene Loureiro e do Dr. Luís Mendonça. 

Escolhendo a hipótese de estágio em vez da dissertação, a estagiária selecionou a 

SIC – Sociedade Independente de Comunicação e a Informação MCR – Media Capital 

Rádios para realizar o seu estágio, repartindo o tempo em metade para cada um dos 

estágios. Tendo em conta que as entidades escolhidas são dois meios de comunicação 

distintos, nomeadamente a televisão e a rádio, a estagiária decidiu criar a seguinte 

pergunta de investigação: “Quais as diferenças de tratamento de informação entre a rádio 

e a televisão?”.  

O motivo de escolha para esta pergunta de investigação deve-se ao gosto pela 

rádio e pela televisão, mas sobretudo ao gosto pela informação. A escolha das entidades 

acolhedoras, para os estágios, deve-se à preferência pela SIC, como canal televisivo e da 

Rádio Comercial como emissora de rádio, sendo que a informação da MCR vai para várias 

rádios, sendo a Comercial uma delas. 

A primeira parte deste relatório engloba a revisão da literatura. Começa por falar 

sobre o que é a informação, seguindo-se os jornalistas. É feita uma breve apresentação da 

história de criação dos media, desde a sua criação até aos dias recorrentes em Portugal. 

Nélson Traquina, professor e jornalista norte-americano e luso descendente, é um dos 

autores referidos na temática do jornalismo, tendo em conta que é um nome que se destaca 

na importância da investigação do jornalismo em Portugal. Seguindo-se um estudo sobre 

a informação nos meios de comunicação social, dando principal destaque à televisão e à 

rádio, tendo em conta que, são os meios em discussão na pergunta de investigação deste 

relatório de estágio. A parte teórica finda com a comparação, através de vários autores, 

entre a informação na rádio e na televisão e respetivos jornalistas.  

Segue-se a parte prática, que começa por apresentar entidades acolhedoras dos 

estágios. É feito um relato das atividades desempenhadas, onde são apresentados todos 

os ensinamentos e experiência adquiridos durante cada estágio. No relato das atividades 
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é feita também uma apreciação crítica. A parte prática tem como objetivo ajudar a 

responder à pergunta de investigação. Foi feito e partilhado um inquérito, de modo a 

perceber-se a opinião dos consumidores em relação à informação e às diferenças entre os 

meios. Depois de analisadas as respostas foi feita uma conclusão e discussão de 

resultados.  

 Este relatório inclui apêndices com exemplos conteúdos desenvolvidos nos estágios, 

de modo, a dar uma ideia do trabalho desenvolvido durante os estágios. 
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2 - Revisão de Literatura 

 
 Esta parte do relatório de estágio tem o objetivo analisar obras de autores que abordem 

a mesma temática em estudo. É importante realizar um enquadramento teórico e fazer pesquisa 

de temas relacionados com o tratamento de informação e com os jornalistas.  

 
2.1. O que é a Informação?  

 
 

De acordo com o dicionário da língua portuguesa (Porto Editora, 2006: 291), a 

informação é o ato ou efeito de informar.  

 A informação está associada ao jornalismo e o jornalismo é caracterizado pela recolha 

e análise de informação para ser posteriormente transmitida às pessoas. Existem duas funções 

essenciais para os jornalistas, nomeadamente serem vigilantes do poder político e porta-vozes 

da opinião pública. 

 O jornalismo começou a ser considerado como um poder de influência, capaz de criar 

diferentes consciências e comportamentos na sociedade, o que levou a que fosse reconhecido 

como o quarto poder. O conceito de quarto poder surgiu em 1898, sobre influencia da 

Revolução Francesa. O jornalismo passou a ser considerado quarto poder a seguir ao Clero, 

Nobreza e Povo. Mais tarde, com o enquadramento da democracia o jornalismo vem a seguir 

aos poderes definidos pelo estado, nomeadamente, o legislativo, o executivo e o judiciário. É 

denominado por quarto poder, uma vez que, pode ser usado para manipular a opinião pública. 

 

 
O novo designado «Quarto Poder», a imprensa, o jornalismo, necessitava de 

uma legitimidade para tranquilizar os receios, justificar o seu crescente na 

socidade e dar cobertura a um negócio rentável. Encontrou essa legitimidade 

nos intérpretes convincentes e influentes da teoria da opinião pública. 

(Traquina, 2008: 46) 

 

 

 A informação tem de ser transmitida de forma clara, de modo a que todos possam 

percebê-la. Segundo a Retórica de Aristóteles, existem três aspetos fundamentais para um 

discurso ser bom: o Ethos, o Logos e o Phatos. O Ethos diz respeito às características que o 

locutor tem para poder influenciar o interlocutor, como por exemplo, a sua posição social e 

profissional, a honestidade e a credibilidade. O Logos está ligado à lógica do conteúdo do 

discurso, ou seja, refere-se à apresentação do discurso e aos argumentos do interlocutor. Por 
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fim, o Phatos aborda o lado emocional do público-alvo, ou seja, a capacidade que o locutor 

tem para interpretar as emoções do interlocutor. Associando à informação, a conclusão que se 

tira da Retórica é que o jornalista necessita de ter credibilidade perante o público, precisa de 

ter um discurso coerente e tem de saber quais são os interesses do público. 

 O jornalismo e a informação vivem em simbiose. O jornalismo é a recolha de toda a 

informação de teor relevante para a sociedade. 

 

 
É absurdo pensar que possamos responder à pergunta " O que é o jornalismo?" 

numa frase, ou até mesmo num livro. Mas sejamos corajosos. Poeticamente 

podia-se dizer que jornalismo é a vida, tal como ela é contada nas notícias de 

nascimentos e mortes, tal como o nascimento do primeiro filho de uma cantora 

famosa ou a morte de um sociológico conhecido mundialmente. (Traquina, 

2005:19) 

 

 

 De modo a que a informação seja transmitida de forma correta e percetível a todas as 

pessoas, deve respeitar as regras do texto jornalístico, ou seja, precisa de ser claro, correto e 

conciso. É importante que a informação contenha um bom Lead, que responda às questões 

“Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Porquê?. 

 

 

O importante é manter contato com o fato. Tudo o mais deriva daí (...). O 

primado do objeto, pois, é soberano no jornalista. O jornalista que divaga em 

torno do fato ou o deturpa, toma-o apenas como pretexto, generaliza 

facilmente, ou está mal informado, não é um bom jornalista (...). Essa 

objetividade, junto às qualidades anteriormente analisadas, é que determina 

as características intrínsecas do estilo jornalístico. (Lima, 2009: 21) 

 

 

 

2.2. O que significa ser Jornalista? 

 
 

 Um jornalista é responsável por procurar e investigar informação, redigir e transmitir 

toda a informação recolhida de forma concisa e verídica. O jornalista deve ser ético e para 

isso, deve respeitar as regras do código deontológico de jornalista. De acordo com o Artigo 

1.º da lei n.º 213/2007 – Diário da República, um jornalista é: 

 

 
1 - São considerados jornalistas aqueles que, como ocupação principal, 

permanente e remunerada, exercem com capacidade editorial funções de 

pesquisa, recolha, selecção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, 
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através de texto, imagem ou som, destinados a divulgação, com fins 

informativos, pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão 

ou por qualquer outro meio electrónico de difusão. 

2 - Não constitui actividade jornalística o exercício de funções referidas no 

número anterior quando desempenhadas ao serviço de publicações que visem 

predominantemente promover actividades, produtos, serviços ou entidades de 

natureza comercial ou industrial. 

3 - São ainda considerados jornalistas os cidadãos que, independentemente do 

exercício efectivo da profissão, tenham desempenhado a actividade 

jornalística em regime de ocupação principal, permanente e remunerada 

durante 10 anos seguidos ou 15 interpolados, desde que solicitem e 

mantenham actualizado o respectivo título profissional.  

 

 
 Os primeiros jornalistas a exercer a profissão, não tinham nenhuma formação 

académica. Devido ao seu impacto na sociedade e com o surgimento de vários jornalistas, 

começou a ser importante que os novos profissionais da área começassem a ter algum nível 

de instrução. 

 

 
Outro aspecto importante no processo de profissionalização é o 

desenvolvimento da formação e do ensino. Os dois países em que este 

processo se desenvolveu mais cedo foram os Estados Unidos e a França. 

(Traquina, 2002: 24) 

 

 

Embora o SNP tenha sido pioneiro a estruturar um projecto para a criação de 

um curso universitário de Jornalismo, a concretização coube ao Instituto de 

Línguas e Administração (ISLA), a primeira instituição portuguesa de ensino 

superior particular, fundada em 1996. Em 17 de Agosto de 1970, o ISLA 

solicitou ao Ministério da Educação Nacional aprovação para abertura da 

Escola Superior de Meios de Comunicação Social (ESMC), que ministra 

quatro cursos de três anos – Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade, Rádio 

e Televisão. (Correia e Batista, 2007: 16) 

 

 

 De acordo com novo Código Deontológico do Jornalista , aprovado no 4º Congresso 

dos Jornalistas, em 2017, o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão; deve ser 

imparcial; deve combater a censura e o sensacionalismo; deve lutar pelo acesso às fontes de 

informação; deve obter a informação através de meios leais; deve assumir responsabilidades 

por todos os seus trabalhos; deve identificar as suas fontes e proteger as fontes confidenciais; 

não pode identificar vítimas de crimes sexuais nem menores de idade; não pode humilhar as 

pessoas ou perturbar a sua dor; não pode discriminar ninguém; deve respeitar a privacidade 

dos cidadãos, exceto quando o interesse público esteja em causa; não deve aproveitar-se da 

sua condição profissional para noticiar assuntos em que tenha interesse. 
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 É fundamental que o jornalista tenha a capacidade de perceber o que realmente é 

notícia e vale a pena ser noticiada. A informação que o jornalista transmite tem de ser relevante 

para o interesse público.  

 

 
O «saber de reconhecimento» é a capacidade de reconhecer quais são os 

acontecimentos que possuem valor como notícia; aqui, o jornalista mobiliza 

os critérios de noticiabilidade, um conjunto de valores-notícia, o seu «faro para 

a notícia», a sua «perspicácia noticiosa», ou seja, nas palavras Tuchman (…), 

essa «capacidade secreta do jornalista que o diferencia das outras pessoas». 

(Traquina, 2002: 30) 
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2.3  História da Informação nos Meios de Comunicação Social 

 

 
 A imprensa é considerada a invenção mais importante do segundo milénio do século 

XV. Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa móvel que deu início à Revolução da 

Imprensa. O jornal foi, dentro dos meios de comunicação tradicionais, o primeiro a surgir.  

 O primeiro jornal impresso português nasceu a 1 de dezembro de 1640, chamava-se 

“A Gazeta da Restauração”. O jornal foi bem aceite uma vez que D. João IV e seus apoiantes 

viram nele “um excelente instrumento de propaganda”. A Gazeta da Restauração foi inspirada 

na “Gazzete de France”, que surgiu em 1631. A primeira edição do jornal, com doze páginas, 

relatou os factos sobre a restauração da independência que tinha sucedido nesse mesmo ano, 

daí ter ficado com o nome “Gazeta da Restauração”. O jornal mensal deu início à propaganda 

política e, numa menor escala, abordou o quotidiano dos lisboetas. O jornal deixou de existir 

em 1647, com 36 publicações oficiais. 

  Durante todo o século XVII instalou-se o controle sobre a imprensa que se baseava na 

vigilância, na prática de censura e nas medidas repressivas contra os críticos. Este controle 

veio a culminar em 1768, período pombalino, com a instituição da Real Mesa Censória. 

Segundo José Tengarrinha, com esta nova instituição, o agravamento do controlo foi tanto 

que, entre 1768 e 1777, não se fundou ou publicou qualquer jornal em Portugal.  

 Os jornais eram bastante controlados pela igreja, só em 1821 com a aprovação da 

primeira lei sobre liberdade de imprensa e no ano seguinte com o reforço do direito à liberdade 

de expressão e de imprensa é que o número de jornais aumentou.  

 Após 1840, a criação de jornais diminuiu, tendo em conta a lei imposta em 1837 que 

criava restrições ao exercício da liberdade de imprensa e aumentou também a perseguição aos 

jornalistas e jornais. Esta decadência do jornalismo manteve-se até 1851. Devido a todos os 

acontecimentos, registados na época, o jornal “A Revolução de Setembro” publicou uma 

notícia que, de um modo geral, é considerada a primeira notícia aspirante a reportagem. 

 

 
No Porto, na segunda capital do reino, às barbas das autoridades, que são dois 

condes de nova data, é onde a liberdade de escrever se desacata sob a 

administração que tem um só pensamento e uma só vontade! 

Segunda-feira 30 de agosto foram ali rasgadas as folhas do Nacional e do Eco 

pelos sargentos e cabos de Artilharia 3. Durante a noite de terça-feira 

quebraram as vidraças da casa do sr. Passos, assim como de muitas outras e 

para o lado do Bonfim espancaram indistintamente quem encontraram. As 

patrulhas viam isto tudo e não interferiam. 

No dia 1o do corrente, seriam cinco horas da tarde, uma malta de 13 sargentos 
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e cabos apresentaram-se na oficina do Nacional - uns pediram folhas, outros 

encaminharam-se para a tipografia. Romperam com palavras insultantes e com 

um murro num dos compositores. 

Então todos os empregados da tipografia travaram combate com os assaltantes 

e os obrigaram a fugir, levando alguns as cabeças quebradas. Da parte dos 

empregados na oficina apenas um ficou ferido num beiço. 

Fechou-se depois a imprensa, a soldadesca começou a reunir-se com 

machados para meter a porta dentro. O tumulto era horroroso. Acudiu a 

municipal, cercou a casa, prendeu o sr. José Joaquim Gonçalves Bastos, editor 

e proprietário do Nacional, que estaria hoje na eternidade se não foram os 

esforços do comandante da municipal, Mosqueira, que o levou para as cadeias 

da Relação, para sua segurança!!! Com ele foram também dois compositores. 

O Casal estava a pé e nenhuma providência deu. (Jornal A Revolução de 

Setembro, 1951) 

 

 

 Em 1864 surgiu o Diário de Notícias que se mantém até hoje.  No final do século XIX, 

a liberdade de imprensa foi mais uma vez posta de lado, com a intensificação da censura à 

imprensa e da repressão sobre os jornalistas e jornais que desafiavam o poder. Uma medida 

tomada pelos jornais face à censura, foi deixar em branco as partes censuradas de maneira a 

que o público se apercebesse do que se passava. Estas medidas repressivas mantiveram-se até 

à queda da Monarquia, em 5 de outubro de 1910.  

 Em 1914, surgiu a rádio em Portugal, com a pioneira rádio Hertz, em 1935 foi criada 

a emissora nacional. Ao contrário dos restantes países da União Europeia, a rádio em Portugal 

era privada e abordada apenas assuntos do estado e da religião. 

 A televisão surgiu em 1957 com o surgimento da Rádio Televisão Portuguesa (RTP), 

um canal do Estado. Em 1989, com a revisão constitucional, alterou-se o decreto-lei e em 1992 

surgiu um novo canal, a Sociedade Independente de Televisão (SIC) e no ano seguinte surgiu 

a Televisão Independente (TVI), ambos canais privados. 

 O digital chegou à imprensa em 1999 com o “Diário Digital”, que foi pioneiro, em 

Portugal, ao atualizar constantemente a informação, durante todo o dia, de segunda a sexta-

feira. A partir desta data, vários jornais passaram também para o online. 

 Lasswell (1948) considera que a comunicação social tem três funções, sendo elas a 

vigilância mediatizada do meio, a integração entre as diferentes componentes da sociedade e 

a transmissão da herança cultural.  
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2.4. História da Informação na Televisão 

 
Há quem acredite que em 1912, David Sarnoff fundador da Companhia Nacional de 

Radiodifusão (NBC), recebeu um pedido de socorro do Titanic. Sarnoff passou 72 horas a 

transmitir informações para o mundo sobre o que se estava a passar com o navio, através de 

código morse, dando assim origem à possível primeira transmissão jornalística do mundo. 

 

 
Sarnoff predicted that television would become the American people’s 

“principal source of entertainment, education and news,” bringing them a 

wealth of program options. It would increase the public’s appreciation for 

“high culture” and, when supplemented by universal schooling, enable 

Americans to attain “the highest general cultural level of any people in the 

history of the world.” Among the new medium’s “outstanding contributions,” 

he argued, would be “its ability to bring news and sporting events to the 

listener while they are occurring,” and build on the news programs that NBC 

and the other networks had already developed for radio. (Leon, 2015: 2) 

 

 

Em 1928 deu-se oficialmente a primeira emissão noticiosa na televisão dos EUA. A 

emissora WGY transmitiu, em direto e em simultâneo na televisão e na rádio, a aceitação 

oficial de um candidato à presidência de um partido. 

Em julho de 1954, a Corporação Britânica de Radiodifusão (BBC) realizou o seu 

primeiro boletim de notícias na televisão. Não se via nenhum pivô e o formato era de imagens 

paradas. Richard Baker foi o primeiro pivô a ler as notícias, mas, por motivos de preocupações 

de negócios, só passados três anos é que a sua imagem apareceu na televisão. 

Com o decorrer dos anos, os programas de informação deixaram de despertar o 

interesse nas audiências, tendo em conta que, segundo Harrington (2008) “as pessoas não 

querem uma palestra quando chegam a casa depois de um dia de trabalho”  

Os programas de entretenimento têm vindo a substituir os programas de informação 

no que diz respeito ao interesse do público. Segundo Williams (1974) e Mittell (2004), os 

programas de talk-show conseguem abordar e desenvolver vários temas.  

 

 

Mais que um recurso desesperado para obter lucros, acredita-se que o 

entretenimento aliado à informação veio para atender a novas necessidades da 

sociedade, marcando presença em reformulações gráficas e editoriais, 

imagens valorizadas e textos mais “humanizados” e agradáveis ao atribulado 

leitor moderno. (Lobato, 2010:2) 
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2.4.1. O aparecimento da informação na televisão em Portugal 
 

Em Portugal, o primeiro canal televisivo nasceu em 1957, com a criação da RTP. 

Passado três anos, a 18 de outubro de 1959 deu-se a primeira edição do Telejornal, apresentada 

por Mário Pires e Alberto Lopes. O telejornal, nos primeiros tempos, tinha duas edições. A 

primeira edição era de meia hora e realizava-se às 20h30, a segunda edição era de 10 minutos, 

por volta das 23h30. 

Os três operadores nacionais em sinal aberto, têm dois noticiários por dia, um às 13h, 

outro às 20h, com uma duração média de uma hora e meia. Os horários podem mudar, 

excecionalmente caso haja exista algo relevante que aconteça também a esse horário. Por 

vezes, pode acontecer algo urgente que necessite de ser noticiado como última hora. Nestes 

casos o conteúdo que está a ser emitido, é substituído por informação de última hora. Existem 

canais a cabo que se destinam exclusivamente a informação 24 horas, onde a informação é 

constantemente atualizada. A SIC Notícias foi o primeiro canal a cabo a transmitir informação 

durante todas as horas do dia, foi criado em 1999.  

 

2.4.2 O rigor na informação na televisão 

 

Toda a informação deve ser tratada com rigor e na televisão este fator é essencial para 

que a informação seja transmitida ao público da melhor forma. O rigor não é só a exatidão dos 

factos e a apresentação do ponto de vista de todos os intervenientes, passa também pelo modo 

de como a informação é tratada, dependendo dos meios que possui. 

 

 

Em cada forma de expressão jornalística há, naturalmente, aspectos genéricos 

e específicos. Talvez na televisão, cada um deles - a palavra, o som, a imagem, 

etc. - se integra no discurso mais complexo do que nos outros. Há o rigor em 

si no tratamento da notícia e há o rigor da procura do tratamento em igualdade, 

para permitir que o conjunto de informações ou notícias que saem para o 

público aconteça com rigor, ou seja, que permite ao público ter uma ideia da 

situação, ou dos factos, com rigor, ou seja, que tenha uma ideia correcta. 

(Neves, 1996:54) 

 

 No entanto, o rigor, por vezes é esquecido perante a urgência de comunicar a 

informação. Havendo notícias de última hora, a informação é tratada de forma muito rápida e 

muitas das vezes em direto. Essa urgência de dar a notícia o mais rápido possível sobrepõe-se 
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ao rigor. O rigor na televisão passa também pelas imagens que são transmitidas, ou seja, todas 

as imagens devem ter um motivo para estar a aparecer, têm de estar relacionadas com o que 

está a ser dito. No entanto, devem existir limites, para não ferir suscetibilidades. 

 

 

Se tenho, por exemplo, uma notícia sobre a guerra civil na Nigéria, não me 

preocupo apenas que ela corresponda à verdade dos factos, mas devo, 

provavelmente, evitar a violência excessiva de algumas imagens. Poderei, 

eventualmente, evitar que se choquem os hábitos ou crenças da sociedade a 

que me dirijo, terei, necessariamente, em conta a hora de emissão e a audiência 

do programa em que se integra a notícia, pensarei, eventualmente, em 

antecedentes se há, por exemplo,  nos últimos dias, uma sucessão muito pesada 

deste tipo de notícias) pensarei, eventualmente, na entoação com que ela é lida 

no final, depois destes cuidados, poderá eventualmente sair uma notícia feita 

com rigor. (Neves, 1996:87) 

 

 

Um jornalista de televisão deve, não só procurar e redigir informação, como deve 

também procurar estabelecer contactos, e editar as peças noticiosas para serem transmitidas 

na televisão.  O que faz com que os jornalistas precisem de saber trabalhar com programas de 

edição de vídeo. O jornalista de televisão pode ser um jornalista especializado, podendo 

inserir-se dentro de uma determinada categoria, como desporto, economia, política, cultura e 

internacional. Há ainda jornalistas que são repórteres, ou seja, vão para o campo à procura de 

informação, e outros que são pivôs, que são os que apresentam os jornais. Há ainda 

correspondentes, que são os jornalistas que estão em países estrangeiros a fazer relatos do que 

se passa, e jornalistas de investigação, que são os que procuram descobrir tudo o que se passou 

dentro de um determinado assunto. 
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2.5. História da Informação na Rádio 

  
 

 Em 1916 deu-se o primeiro noticiário de rádio, que transmitiu a disputa entre dois 

candidatos à presidência dos EUA. Os noticiários na rádio só se voltaram a realizar quatro 

anos depois, no novo ciclo eleitoral. 

 

 

The first radio network news reporter was Graham McNamee, hired in 1923 by 

WEAF, the flagship station of a network developed by AT&T. He anchored 

coverage of both the Republican and Democratic conventions in 1924, and Calvin 

Coolidge's inaugural in 1925. Known for his colorful descriptions of events 

transpiring in front of his microphone, McNamee handled major sports events and 

political events with equal ease.  (Gordon e Falk, 2007:55) 

 

 Hans von Kaltenborn foi um dos primeiros jornalistas de rádio. Foi convidado por uma 

estação de rádio de Nova Iorque para abordar, em direto, eventos noticiosos. Graham 

McNamee foi o primeiro repórter de rádio que, em 1924 fez uma cobertura das convenções 

republicanas e democráticas. 

 As gravações de áudio eram feitas através de grandes e volumosas máquinas de 

transição. As transmissões noticiosas foram transmitidas que uma forma tão convincente e 

percetível que captou o interessa das pessoas. 

 

 

A rádio foi o primeiro dos meios de comunicação de massa que deu 

imediatismo à notícia devido à possibilidade de divulgar os factos no exacto 

momento em que ocorrem. Permitiu que o Homem se sentisse participante de 

um mundo muito mais amplo do que aquele que estava ao alcance dos seus 

órgãos sensoriais: mediante uma ampliação da capacidade de ouvir, tornou-se 

possível saber o que está a acontecer em qualquer lugar do mundo (Beltrão, 

1968:110). 

 

 

 Os noticiários da rádio depressa ganharam boas audiências. As pessoas tinham fácil 

acesso aos aparelhos de rádio e a rádio conseguia chegar a sítios que nem o jornal impresso 

conseguia chegar. 

 

 

Entre os meios de comunicação de massa, a rádio é o mais popular e o de 

maior alcance público, constituindo-se, muitas vezes, no único a levar a 
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informação para populações de vastas regiões que ainda hoje não têm acesso 

a outros meios, seja por motivos geográficos, económicos ou culturais. 

"Este status foi alcançado por dois factores congregados: o primeiro, de 

natureza físico-psicológica - o facto de ter o Homem a capacidade de captar e 

reter a mensagem falada e sonora simultaneamente com a execução de outra 

actividade que não a especificamente receptiva; o outro, de natureza 

tecnológica - a descoberta do transitor. (Beltrão,1968:112) 

 

 

2.5.1. O aparecimento da informação na rádio em Portugal 

 

Em Portugal a rádio surge em 1914, no entanto, por se tratar de uma rádio do estado, 

só emitia conteúdo religioso e do estado. Só quando a emissora nacional foi criada, em 1935 

é que os noticiários deixaram de ser controlados pelo estado. 

 
 

Passou-se de uma época assente em valores noticiosos oficiais, imutáveis e 

apologéticos das realizações políticas de Salazar, Caetano e Tomás para um 

período experimental e pleno de contradições, com preocupações diferentes 

como condições de vida do povo e exaltação de uma sociedade mais justa. 

(Santos, 2015:14) 

 

 

  

A rádio tornou-se um meio de comunicação que as pessoas procuravam para ouvir a 

informação atual, o que levou a que a informação se tornasse algo imprescindível na rádio.  

 

 

Informação, que já se via revelado ao nível da programação um dos principais 

meios de refrescamento da rádio, inicialmente ao nível formal e 

posteriormente também ao nível dos conteúdos, tornando-se no principal 

motor do desenvolvimento do meio radiofónico. (Castro, 2005:59) 

 

 

2.5.2. O imediatismo da rádio 

 

 Uma das características da rádio é o seu imediatismo. A informação é transmitida de 

forma rápida, uma vez que, não há a necessidade de um jornalista esperar pelas imagens para 

poder passar a informação, podendo transmitir a notícia de forma imediata, em direto.  

 

Hoje, a rádio portuguesa é, provavelmente, a mais instantânea da Europa no 

relato dos acontecimentos. Em nenhum outro país se tornou rotina introduzir 

cortes na programação regular para o tratamento, em directo, de uma 

atualidade. Em Portugal, essa é uma prática assumida por várias estações. (…) 

A opção portuguesa pelo directo coloca o ouvinte, no instante, no lugar da 
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notícia, mas com sacrifício do rigor (…). (Santos, 1996:54) 

 

 

 Devido ao seu imediatismo, os jornalistas não concebem tanta importância ao rigor da 

notícia, o que leva a que, por vezes, o rigor seja substituído pela pressão de dar a notícia em 

primeira mão. 

 

 

 A rádio, pelo seu imediatismo, é o meio mais exposto ao risco de esquecer 

que a melhor noticia nem sempre é a dada em primeiro lugar, mas a que se dá 

melhor. A vertigem da informação no instante leva ao desprezo de tempo 

necessário à investigação, à compreensão profunda do acontecimento a 

noticiar, e o resultado, frequentemente, é o relato deficiente, logo incorreto, da 

realidade. A accão por vezes, esquece a ética – que deve compatibilizar os 

ímpetos de repórter com os demais. (Santos, 1996:56) 

 

 

 Outro problema encontrado no imediatismo da rádio é o direto. Existem vários 

jornalistas que não estão preparados para transmitir informação em direto, sobretudo os 

jornalistas recém-formados que exercem a profissão. A falta de experiência em diretos, faz 

com que a informação não seja relatada da melhor maneira. Santos (1996), considera que 

muita dessa falta de experiência deve-se às universidades. 

 

 

Acresce que este confronto dos repórteres com o directo tem evidenciado 

alguns males da educação geral em Portugal. Muitos licenciados em 

Comunicação chegam às redacções com deficiências flagrantes. Graves 

problemas de conhecimento da língua, diminuta cultura geral, escassa 

erudição relativa, necessária ao enriquecimento do relato dos detalhes. Mas há 

excepções, muitas, e que me levam a defender que a rádio portuguesa, 

ponderadas virtudes e defeitos, tem estimulante vitalidade. Precisa conseguir 

jornalistas mais formados, mais rigorosos, mais exigentes. É uma tarefa crucial 

para as universidades. (Santos, 1996:79) 

 

 

 No entanto, as rádios recorrem bastante aos diretos, uma vez que, são rápidos e fáceis 

de executar. Os meios técnicos utilizados para a realização de uma emissão em direto são mais 

reduzidos do que seria se editassem o conteúdo antes de ele entrar em antena.  

 

 
No éter, a rádio habituou os ouvintes a dar a informação de última hora no 

momento em que acontece, muitas vezes a partir do local (já que os directos 

implicam poucos meios técnicos). É o “directo e ao vivo” – uma vantagem que 

foi explorada por diversas vezes em alturas de crise para a rádio ou em 

momentos históricos mundiais nos seus cem anos de vida. Momentos que 

faziam o ouvinte ficar de ouvido colado ao transístor para acompanhar a par e 

passo o que acontecia. Transmissões que influenciavam o próprio 

acontecimento e que o projectavam pela força do directo. (Traquina, 2002:58) 
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2.6 Comparação entre Informação da Televisão e da Rádio 

 
 

 A informação que é transmitida na rádio não contém o mesmo tratamento da 

informação que é transmitida em televisão. Uma das principais razões para as discrepâncias 

no tratamento de informação é o facto de a rádio não ter imagem, o que faz com que a 

informação tenha de ser dita de forma clara, para todos conseguirem entender e de forma a 

que o locutor capte o interesse do ouvinte. 

 

 

O Lead (ou abertura) constituí o primeiro parágrafo em que é dado o essencial 

da notícia. Ao ler o lead, o locutor profere as primeiras palavras do texto. Estas 

devem captar a atenção do ouvinte para que queira saber mais e ouvir a notícia 

até ao final. No lead deve indicar-se logo qual o ângulo que irá ser tratado ao 

longo da notícia e qual o facto novo que se pretende transmitir (Ganz, s.d:15). 

 

 
 

2.6.1. Tempo de antena  

 

 As notícias na rádio, geralmente passam de hora a hora e a informação tem de ser 

filtrada, uma vez que o tempo de antena para boletins de informação é, em média, de dois 

minutos. À exceção das rádios informativas, onde os noticiários de hora a hora podem chegar 

aos vinte minutos. 

  
 

O boletim é um (...) pequeno programa informativo com no máximo cinco 

minutos de duração, que é distribuído ao longo da programação e constituído 

por notas e notícias e, às vezes, por pequenas entrevistas e reportagens. A 

veiculação de boletins, quase sempre acontece nas chamadas ‘horas cheias’. 

(Filho, 2003:92) 

 

 

 

 A informação na televisão tem mais tempo de antena. Nos canais convencionais, há 

duas emissões noticiosas por dia, às 13 horas e às 20 horas, com uma duração média de uma 

hora e meia. A televisão, ao contrário da rádio, tem a componente da imagem, o que faz com 

que ajude as pessoas a perceberem o que lhes está a ser transmitido, no entanto, a imagem 

transmitida tem de ter um motivo para aparecer.  

 
 

Seguramente, a presença da imagem, mas também a relação desta com as 

palavras e das palavras entre si. É comum acreditar que a imagem é 

responsável pela informação na televisão.... Apesar de todos os inúmeros 
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recursos tecnológicos que separam e distinguem os veículos, a palavra é 

fundamental para a comunicação eletrônica, não só a imagem. (Squirra, 

2004:64) 

 

 

Montando o esqueleto da matéria é hora de escolher as melhores imagens, 

colocar as cenas de corte e finalizar o produto que irá ao ar. As imagens devem 

corresponder ao que foi dito no off, sempre procurando usar tomadas curtas, 

com o máximo possível de ângulos diferentes, para que o telespectador não 

fique entediado. Os takes (tomadas) longos derrubam o ritmo da reportagem. 

(Squirra, 2004:40) 

 

 

2.6.2. O componente visual 

 

 A imagem tem um papel forte no jornalismo de televisão, o que faz com que seja 

importante obter boas imagens que vão ao encontro do que está a ser dito. A imagem dá 

credibilidade à notícia, o que faz com que o telespectador confie no conteúdo que está a 

receber. 

 
 

Em jornalismo de televisão ninguém duvida: a imagem é mais forte que a 

palavra. Toda vez que num telejornal as falas estão em desacordo com as 

imagens, produz-se uma espécie de descarrilamento da comunicação: o trem 

das palavras vai para um lado e o trilho das imagens, para outro. Num caso 

desses, a informação auditiva se perde, mas a mensagem visual sempre chega 

ao destino. (Rede Globo,1995:71) 

 

 

 A imagem que é transmitida para os telespectadores muitas vezes pode ser 

sensacionalista. O sensacionalismo é uma técnica que o jornalista usa, na sua grande maioria 

intencionalmente. 

 

 
O sensacionalismo está ligado ao exagero; a intensificação, a valorização da 

emoção; à exploração do extraordinário, à valorização de conteúdos 

descontextualizados; à troca do essencial pelo supérfluo ou pitoresco e 

inversão de conteúdo pela forma. O sensacionalismo tem servido para 

caracterizar inúmeras estratégias da mídia em geral, como superposição do 

interesse público; a exploração do interesse humano; a simplificação; a 

deformação; a banalização da violência, da sexualidade e o consumo; a 

ridicularização das pessoas humildes. (Amaral, 2006:21) 

 

 

 

2.6.3. O sensacionalismo e o imediatismo 

 

 O sensacionalismo é usado de modo a causar impacto na sociedade. Chama-se também 

sensacionalismo todo o conteúdo com imagens sensíveis. Por vezes também é usado de forma 
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exagerada com o intuito de aumentar as audiências. 

 É importante, tanto para a rádio como para a televisão, que as notícias sejam atuais e 

relevantes para a sociedade. Todos querem que a notícia de última hora seja dada o mais rápido 

possível e, se possível, em exclusivo. Na rádio, devido aos boletins de informação de hora a 

hora, é mais fácil dar uma notícia de última hora, até porque não é necessária a recolha de 

imagens para poder dar a notícia. Na televisão, caso a notícia de última hora seja de alto 

interesse da sociedade, ou algo muito urgente, é feita uma interrupção no que está a dar para 

se poder transmitir a informação. No entanto, na televisão é necessário que um jornalista e um 

repórter de imagem cheguem ao local para poderem avançar com a notícia. Enquanto o 

jornalista não chegar ao local, cabe ao pivô do telejornal tentar explicar o que se está a passar. 

 

 
O imediatismo age como medida de combate à deterioração do valor da 

informação. Os membros da comunidade jornalística querem as notícias tão 

«quentes» quanto possível, de preferência «em primeira-mão». Notícias 

«frias» são «velhas», que deixaram de ser notícia. (Traquina, 2005:44) 

 

 

 É então importante um canal dar ao seu público informações de última hora. Para isso 

acontecer, tanto na informação da televisão, como a rádio, é usado muitas vezes o direto. O 

direto oferece facilitismo ao jornalista, uma vez que o conteúdo não precisa de ser editado. No 

entanto, qualquer meio de comunicação quer dar a informação em exclusivo, o que leva a que 

muitas vezes a preocupação seja só fazer o direto e não antes analisar se a informação é útil 

aos interesses da sociedade.  

 

 

No cenário português, também não poderíamos falar de telejornalismo sem 

tratar do discurso «em directo». Esta estética proporciona mobilidade de 

cobertura jornalística dos factos, mas apresenta como contrapartida – 

segundo determinados autores-, a saturação do canal através de «pseudo-

eventos», muitas vezes autorizados como informação «real». (Filho, 

2018:69) 

 

 

 

2.6.4. Recursos utilizados para a informação  

 

 

 Na televisão é necessário que haja mais pessoas e recursos a trabalhar na informação, 

tendo em conta que para um jornalista ir recolher informação, tem sempre de levar um repórter 

de imagem. Na rádio basta um jornalista ir para o local com um dispositivo de gravação 
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portátil para conseguir transmitir a informação aos ouvintes. O facto de as entrevistas para a 

informação na rádio não serem acompanhadas por imagem faz com que as pessoas aceitem 

com mais facilidade dar informação a um jornalista de rádio. 

 A ordem em que a notícia é dada, não é a mesma na rádio e na televisão. A informação 

na televisão pode começar por uma imagem ou vídeo que está a ser viral, mas na rádio não se 

pode começar com essa notícia, uma vez que não iria ter tanto impacto sem o componente 

visual. Já na rádio é mais relevante começar com uma notícia sobre as previsões 

meteorológicas ou sobre o trânsito, tendo em conta que bastantes pessoas ouvem rádio no 

carro. 

 

2.7. Comparação entre Jornalista de Televisão e de Rádio 

 
   

 De acordo com o Artigo L. 761. 1 do Código do Trabalho de 29 de março de 1935 

ser jornalista é: 

 

 
O jornalista profissional é aquele que tem por ocupação principal, regular e 

remunerada, o exercício da sua profissão numa ou em várias publicações diárias 

ou periódicas, ou numa ou várias agências noticiosas, e que daí retira o essencial 

dos seus rendimentos. 
 

  

 

 Todos os jornalistas têm de manter sempre a sua ética. A ética na informação está 

ligada às condicionantes que influenciam a sociedade a nível de difusão de informação, ou 

seja, aos fatores que determinam o comportamento dos meios de comunicação. Um desses 

fatores é nunca quebrar as regras do código deontológico. 

 
 

Os jornalistas são pragmáticos; o jornalismo é uma actividade prática, 

continuamente confrontada com «horas de fecho» e o imperativo de responder 

à importância atribuída ao valor do imediatismo. Não há tempo para pensar, 

porque é preciso agir. (Traquina, 2005: 44)  
 

 

 Os jornalistas devem estar sempre a par de toda a informação que tenha interesse 

público. Devem saber, com rigor e exatidão toda a informação, para estarem preparados para 

um eventual direto. Estar atualizado é fundamental quer para um jornalista de televisão, como 

de rádio, caso contrário pode comprometer o rigor e a veracidade de toda uma notícia.  
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 Deve existir um cuidado entre a objetividade e a subjetividade, nunca um jornalista de 

qualquer meio de comunicação, pode dar a sua opinião. Se o jornalista der a sua opinião 

quando relata a informação, corre o risco de manipular a opinião do público que está a receber 

a notícia. A opinião do jornalista pode, nem sempre, representar a realidade da informação, é 

por isso que é crucial que o jornalista apenas relate os factos com exatidão e sem dar a entender 

qual é a sua opinião. 

 

 

O jornalismo é, portanto, uma práxis que tem uma fundamentação 

objetiva e subjetiva tanto em relação ao conteúdo com o qual trabalha 

[…] como pela forma de apreensão e transformação desse conteúdo 

(Pontes, 2015: 363) 

 

 

 

2.7.1. Dados sobre os jornalistas e o seu nível de instrução 
 
 
 Um estudo desenvolvido por uma equipa do Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas e o Obercom, publicado em 2016, 

revela vários fatores ligados ao jornalista. 

O estudo revela que a idade média do jornalista é 39,9 anos. Os jornalistas com menos 

de 24 anos representam 6,6% do total e jornalistas com 55 ou mais anos representam 9.1%. 

Em relação ao género, 51,8% dos jornalistas são homens e 48,2% mulheres. Os níveis de 

escolaridade para exercer a profissão aumentaram ao longo dos anos. Em 1997 a percentagem 

de jornalistas licenciados era de 45.1%. O estudo revelou que os jornalistas têm um nível de 

escolaridade superior à média nacional, tendo em conta que 79,6% dos jornalistas 

frequentaram a universidade. O estudo revela que 64,7% dos jornalistas completou o 

bacharelato ou a licenciatura. 13,4% tirou mestrado e apenas 1,5% realizou doutoramento. 

 Feitas as contas, 20,4% dos jornalistas frequentaram apenas o ensino secundário. O 

estudo concluiu ainda que 63,8% dos jornalistas está concentrado na região de Lisboa, 16,6% 

no Norte, 8,4% no Centro e os restantes 11,2% está distribuído pelas restantes regiões do 

continente, regiões autónomas e estrangeiro. 

 

A Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas Portugueses (CCPJ), revelou, em 

2006, a seguinte tabela, sobre os portadores de título profissional e as suas habilitações 

académicas: 
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Habilitações Académicas Por Conta de Outrem  Em Regime Livre 

Ensino Básico 1,2% 0% 

Ensino Secundário 50,7% 42,4% 

Bacharelato ou 

Licenciatura 

46,7% 52,5% 

Mestrado 1,3 5% 

Doutoramento 0,1% 0% 

Tabela 1 Habilitações académicas dos profissionais (Fonte: CCPJ) 

 

 De acordo com dados recolhidos pelo Sindicato dos Jornalistas e Comissão de Carteira 

Profissional de Jornalistas Portugueses, relativos a 2009, de todos os jornalistas, detentores do 

título profissional, 13,1% estavam a trabalhar na rádio e 15%, na televisão. Os restantes 

jornalistas estavam na imprensa e noutros órgãos de informação. 

 
 

Os dados recolhidos em 1997 relativos à situação académica, indica uma linha 

de continuidade na tendência, já detectada em 1990, para a entrada no 

Jornalismo após percursos escolares interrompidos. E confirma-se a existência 

de uma pequena evolução no universo escolar dos jornalistas portugueses, por 

via do número crescente de licenciados disponíveis para ingresso no mercado 

de trabalho, "obrigando" o empresário da informação a elevar o nível 

académico dos seus pretendentes. (Correia, 1997:213) 

 

 

 
2.7.2. A voz, a imagem e o tempo de antena 
 

 Ambos os jornalistas têm de ter bastante cuidado com a linguagem. Os jornalistas de 

rádio têm de dar um cuidado mais especial à dicção e à pronúncia para não correrem o risco 

que a informação seja mal captada. O seu discurso tem de ser feito de maneira a que pareça 

uma conversa para manterem a atenção do ouvinte sem o aborrecer. 

 

 

Não há uma escrita radiofónica. A notícia é ditada, devendo evitar-se frases 

muito grandes, formas gramaticais complicadas, emprego de negativas, abuso 

de números e palavras longas. Por outro lado, deve respeitar-se o sujeito e o 

tema. Pelo facto de a linguagem falada ser muito diferente da escrita, o bom 

jornalista de Rádio normalmente escreve mal. (Hankard, 1976:23) 
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 Todos os jornalistas, sobretudo os de rádio, devem ter uma voz limpa, com uma boa 

dicção e sem um sotaque muito serrado, para permitir ao ouvinte uma boa perceção do que 

está a ser noticiado. Uma boa voz capta de uma maneira mais fácil e rápida a atenção do 

ouvinte. Na rádio, para que seja mais fácil ao leitor perceber a mudança de notícia, deve-se 

usar um separador musical. 

 

 

Numa emissão informativa todas as mensagens devem estar condicionadas a 

um ritmo. A harmonia dá-a o locutor que frequentemente utiliza separadores 

musicais ou ruídos com efeitos equivalentes aos parágrafos. Todo esse 

mosaico permite uma variedade que corta a monotonia da linguagem e, 

simultaneamente, retém a atenção do ouvinte (Meditdsch, 1999: 67) 

 

 

 Existem diferenças de tratamento de informação entre a rádio e a televisão. Na rádio o 

jornalista tem apenas, em média, dois minutos de antena, por hora, para dar informação aos 

ouvintes, o que faz com que esta tenha de ser mais sintetizada e o jornalista tem de escolher o 

que é mais relevante para ser noticiado.  

 

 
Claro que, para os media, a situação ideal é aquela em que o acontecimento 

tem importância e tem interesse; mas quando isto não acontece, coloca-se a 

questão, ainda que não necessariamente desta forma tão dicotómica e simplita: 

escolhe-se o que é importante ou o que é interessante? É evidente que muito 

pode depender da própria capacidade profissional do jornalista em saber 

conciliar a eventual importância do acontecimento com o interesse da 

abordagem. Tentar permanentemente esta conciliação constitui, aliás, uma 

indispensável estratégia de um media que não se feche sobre si próprio e 

entenda que, se não conseguir conquistar o interesse do público, perde a sua 

razão de existir enquanto órgão de informação integrado numa indústria 

cultural. (Correia, 1997:122) 

 

 

 O jornalista de rádio tem de escrever toda a informação de forma breve e clara, com o 

cuidado de ser percetível, a todos os ouvintes, num tempo limitado. O jornalista de rádio não 

pode só entender de uma determinada categoria, mas sim de tudo um pouco, uma vez que é 

ele que aborda todos os assuntos no noticiário, tendo assim de estar preparado para saber 

explorar qualquer notícia de última hora. 

 Na rádio o tempo é mais limitado, à exceção de notícias de última hora, não há tempo 

para tantas descrições e pormenores que não sejam estritamente necessários à compreensão da 

notícia. Este tempo limitado obriga o jornalista a usar poucas palavras, todas de fácil perceção 

para poder captar a tenção do ouvinte à notícia relatada. Nesta situação é importante que o 

jornalista de rádio tenha a preocupação de responder ao lead. 
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Um bom texto de imprensa será quase sempre um mau texto de rádio; e um 

bom texto escrito para ser lido na rádio dificilmente servirá para publicação na 

imprensa. O que significa que há que combater os sinais de imprensa na escrita 

da rádio (…) Na rádio procuramos a oralidade, uma espécie de linguagem 

média da coloquialidade; tentamos escrever e ler como se estivéssemos a falar. 

(Meneses, 2003:195) 

 

 

 O jornalista de televisão tem de ter sempre em conta o componente visual. A existência 

do componente visual torna o público mais crítico, o que faz com que o jornalista tenha de 

conceber uma informação mais chamativa nas imagens e menos focada nas palavras. Usar 

palavras que não sejam simples, breves e sucintas faz com que o público tenha dificuldade em 

interpretar toda a informação ao mesmo tempo. Em contrapartida, sem o componente visual, 

na rádio o jornalista tem de dar bastante atenção às palavras. Deve usar palavras claras de 

modo a fazer com que o ouvinte imagine e perceba a história. 

 

 
Ao escrever com simplicidade e concisão, o jornalista confere vivacidade ao 

discurso. Para não proferir um relato seco e fastidioso, o repórter deve cativar 

a atenção dos ouvintes tornando a sua leitura o mais viva possível. As notícias 

devem ser escritas com sentido humano da realidade e não num estilo 

impessoal (Crato, 1982:122). 

 

 

 O jornalista de televisão tem mais tempo de antena, cada jornal dura, em média, uma 

hora e meia, fazendo com que mais informação possa ser noticiada. O jornal televisivo está 

dividido por partes, a primeira parte é destinada a acontecimentos de alto relevo ou de última 

hora, seguindo-se de outras informações que têm impacto, mas não tanto como as notícias 

relatadas nos primeiros minutos. A última parte do jornal destina-se ao desporto e a fair divers. 

O jornal é constituído por várias peças jornalísticas, que em média têm dois minutos cada, o 

que faz com que o jornalista de televisão tenha mais tempo para relatar a informação. O 

jornalista tem de ter o cuidado de fazer corresponder as imagens que vão ser emitidas ao que 

vai ser dito. A imagem é fundamental para captar o interesse do telespectador e todas as 

imagens que aparecem têm de ter um motivo.  

 

2.7.3. Jornalistas especializados 
 

 Segundo Rossi (1986) “A fórmula correta para a boa informação jornalística deveria 

ser a especialização dos jornalistas e não jornalistas praticando jornalismo”. Um jornalista 
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especializado é aquele que se interessa mais por uma determinada área, podendo ser ela 

política, desporto, economia ou cultura. 

 O jornalista televisivo tem a facilidade de poder perceber apenas sobre uma 

determinada categoria, uma vez que o jornal é feito através de vários trabalhos de jornalistas, 

onde cada um, escreve informação noticiosa sobre a área onde se insere. São os chamados 

jornalistas especializados. Em caso de notícias de última hora, há um jornalista especializado 

para cada categoria. 

Os jornalistas de rádio também podem ser especializados numa determinada categoria. 

No entanto, só em rádios de teor informativo é que isso acontece. Nas rádios de 

entretenimento, onde só passa o noticiário de hora a hora, o jornalista tem de falar de todos os 

assuntos. Este jornalista faz todo o trabalho sozinho, procura a informação, investiga-a e 

escreve-a para a ler no noticiário. Aqui o jornalista é obrigado a estar dentro da atualidade do 

mundo, para não correr o risco de ser apanhado de surpresa por notícias de última hora. 
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3 - Metodologia  

 

 Depois de estabelecer a pergunta de investigação como “Quais as diferenças de 

tratamento de informação entre a rádio e a televisão?” e da contextualização teórica através da 

análise de obras de autores que abordam temas semelhantes, é fundamental definir qual a 

metodologia de investigação a usar de modo a ajudar na resolução da pergunta de investigação.  

 Durante o período de estágio, foi elaborado um inquérito anónimo, no Google Forms, 

para que os inqueridos possam dar a sua opinião, sobretudo sobre as diferenças de tratamento 

de informação na rádio e na televisão. A maioria das perguntas realizadas neste inquérito estão 

adaptadas à escala de atitudes de Likert, de modo poder ser feita uma melhor analise das 

respostas. O inquérito foi respondido por 137 pessoas, incluindo alguns jornalistas. Os 

objetivos de investigação vão ao encontro das referências teóricas analisadas, sendo elas: 

 

• Credibilidade na informação; 

• Nível de intrusão; 

• Grau de compreensão da informação transmitida; 

• A importância da imagem na informação; 

• A importância da voz na informação; 

• A importância da escrita na informação; 

• A importância do tratamento de informação; 

• Tempo de antena na informação; 

• Credibilidade na informação; 

• A importância dos jornalistas especializados. 
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3.1 Caracterização da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Em termos de caracterização da amostra, a mesma é constituída por 137 pessoas. 

42,3% dos inquiridos têm entre 18 a 23 anos, sendo esta a faixa etária predominante, seguindo-

se a faixa etária entre os 24 e 27 anos, com 21,2%. 60,6% dos inquiridos são do género 

feminino e 39,4% do género masculino. 

 

Tabela 2 Idade dos inquiridos 

Tabela 3 Género dos inquiridos 
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3.2 Análise das respostas dos inquéritos 
 

 
Tabela 4 Preferência dos inquiridos em relação às notícias da rádio e da televisão 

 

  

 Uma das perguntas do inquérito diz respeito à preferência que os inquiridos têm entre 

acompanhar as notícias na rádio ou na televisão. A maioria dos inquiridos, 48,2%, respondeu 

televisão, seguindo-se a resposta ambas com 35%. A resposta com menos percentagem é rádio, 

com 7,3%. 9,5% dos inquiridos responderam nenhuma das opções. 

 

 

 

 
Tabela 5 Nível de compreensão da informação na rádio 

   



  

35 
 

 
Tabela 6 Nível de compreensão da informação na televisão 

  . 

 Em relação à compreensão do conteúdo informativo transmitido na rádio e na 

televisão, os inquiridos consideram que é na televisão que as notícias são transmitidas com 

uma melhor capacidade de perceção. De um a cinco, onde um significa reduzida compreensão 

e cinco elevada compreensão, 41% dos inquiridos responderam cinco em relação à 

compreensão da informação transmitida na televisão. Em relação à rádio, a resposta com mais 

percentagem foi o quatro, com 48,9%. 

 
Tabela 7 Nível de desvantagem da imagem na rádio 
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 O facto da rádio, ao contrário da televisão, não ter componente visual pode ser tido 

como uma vantagem ou uma desvantagem. De acordo com 32,1% dos inquiridos a ausência 

de imagem é uma desvantagem para a rádio, no que diz respeito à escala de atitudes de Likert, 

essa desvantagem é representada por um 3 e um 4, ambos com 32,1%. 

 

 

 

 

 
Tabela 8 Nível de desvantagem do tempo de antena reduzido na rádio 
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Tabela 9 Nível de desvantagem do tempo de antena reduzido na televisão 

 

 A informação na televisão tem um tempo de antena mais elevado face à rádio. De 

acordo com 37,2% dos inquiridos o tempo mais limitado na rádio corresponde a uma 

desvantagem de nível 3. O mesmo ocorre para a televisão, com 34, 3% dos inquiridos a 

consideraram também uma desvantagem de nível 3. A diferença de percentagens entre a rádio 

e televisão está nos restantes níveis representativos da desvantagem. A televisão tem mais 

percentagens de votos, face à rádio, no nível 1 e 2 da escala de atitudes de Likert, em 

contrapartida, a rádio soma mais votos no nível 4. 
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Tabela 10 Nível de desvantagem do tempo de antena reduzido na televisão 

 
Tabela 11 Nível da importância do tratamento de informação na televisão 

 

 À pergunta subordinada ao tema da importância do tratamento de informação na rádio 

e na televisão, as respostas são bastante idênticas face aos dois meios de comunicação. 41,6% 

dos inquiridos considera que a importância do tratamento da informação corresponde ao nível 

4 nos dois meios de comunicação. O nível 1 e 2 relativamente à mesma importância está 

representado com menos de 5% de respostas. 
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Tabela 12 Dados sobre a importância da voz nos jornalistas de rádio e de televisão 

 

 
  Tabela 13 Nível da importância da voz para o jornalista de rádio 
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  Tabela 14 Nível da importância da voz para o jornalista de televisão 

  

 

 A voz do jornalista pode ser um fator importante para o seu trabalho. A maioria dos 

inquiridos considera que a voz é igualmente importante para o jornalista de rádio e de 

televisão. No entanto, 44,5% considera que a voz tem mais importância para um jornalista de 

rádio e 0,7% considera que tem mais valor para o jornalista de televisão. 60,6% dos inquiridos 

consideram que o valor da voz de um jornalista de rádio corresponde ao nível 5 da escala de 

atitudes de Likert, em relação ao jornalista de televisão, 26,3% atribuem o nível 5 à 

importância da voz. 
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Tabela 15 Nível de importância da instrução de um jornalista de rádio 

 
Tabela 16 Nível de importância da instrução de um jornalista de televisão 

 

 

 Segundo os inquiridos, o nível de instrução é mais importante para os jornalistas de 

rádio.  56,9% considera que a importância da instrução de um jornalista de rádio corresponde 

ao nível 5 da escala de atitudes de Likert. Em relação à importância da instrução de um 

jornalista de televisão, 50,4% atribui o nível 5. 
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Tabela 17 Nível de importância de jornalistas especializados na rádio 

 
Tabela 18 Nível de importância de jornalistas especializados na televisão 

 

 Em relação à importância de jornalistas especializados na rádio e na televisão, os 

resultados, de acordo com as percentagens, são muito similares. 45,3% considera que a 

importância da especialização de jornalistas, na rádio, corresponde ao nível 5. Na televisão 

esse mesmo nível é representado por 46,7% das respostas totais. 
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Desvantagem da informação na 

televisão 

Número de pessoas  

Presença do componente visual 6 

Informação repetitiva 8 

Elevado tempo de antena 5 

Informação manipulada 15 

Requer muita atenção 8 

Informação menos concisa 8 

Muito tempo de espera pelo tratamento de 

informação 

3 

Desvantagem da informação na rádio Número de pessoas 

Ausência do componente visual 40 

Tempo de antena reduzido 9 

Sem opinião: 35 
 Tabela 19 Desvantagens da informação na rádio e televisão 

  

 

 

Diferenças no tratamento de 

informação entre a rádio e a televisão 

Número de pessoas 

Componente visual 36 

Informação mais concisa na rádio 31 

Tempo de antena 21 

Informação manipulada/sensacionalista na 

televisão 

18 

Sem opinião: 31 
 Tabela 20 Diferenças no tratamento de informação entre a rádio e a televisão 

  

 

 

 As duas últimas tabelas, em cima apresentadas, baseiam-se em duas perguntas de 

resposta aberta feitas no questionário. São várias as conclusões que se podem tirar, depois de 

analisadas as duas tabelas. A principal diferença entre a rádio e a televisão, de acordo com as 

tabelas, é o componente visual que pode ser encarado como uma vantagem, mas também como 

uma desvantagem para os dois meios de comunicação em questão. O tempo de antena é 

apontado como a segunda diferença mais visível no tratamento de informação entre os dois 

meios, podendo ser tida como uma vantagem e desvantagem para a rádio e para a televisão. 

De acordo com os inquiridos a informação na televisão pode ser mais manipulada e 

sensacionalista, sobretudo pelo uso do componente visual. Uma das características que os 

inquiridos atribuem à rádio é o facto de a informação ser mais concisa, principalmente pelo 

facto da ausência de imagem e pelo tempo de antena mais reduzido. 
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3.3. Discussão de resultados 

 
Através da pesquisa bibliográfica, onde foram analisadas obras de autores que abordam 

o tema de investigação deste relatório de estágio, a autora procurou perceber como é feito, ou 

deveria ser feito, o tratamento de informação na rádio e na televisão. Com o objetivo de 

perceber se a revisão bibliográfica vai ao encontro da opinião da sociedade atual, foi feito um 

inquérito sobre a mesma temática a fim de se comparar opiniões. 

O inquérito foi respondido por 137 pessoas e, inicialmente, o objetivo foi fazer uma 

segmentação demográfica dos inquiridos de modo a saber a idade e o género de todos, a idade 

predominante, de acordo com as respostas do inquérito, é dos 18 aos 23 anos e o género é o 

feminino. 

 

 

O tratamento de dados é a etapa seguinte após a recolha dos mesmos e 

consiste na análise e interpretação da informação recolhida, de modo a 

encontrar respostas ao problema da investigação (Gil, 1999) 

 

 

 

3.3.1. O tratamento de informação  
 

 O jornalismo é considerado o quarto poder da sociedade, o que faz com que tenha de 

ter legitimidade e veracidade. Hoje em dia a sociedade depara-se com muitas fake news, o que 

faz com que o tratamento de informação seja cada vez mais importante. Para uma informação 

ser bem transmitida, tem de se ter um bom discurso. De acordo com Aristóteles, existem três 

aspetos fundamentais para um bom discurso, sendo o ele o Ethos, o Logos e o Phatos. Estes 

três aspetos destinam-se ao poder de influência do locutor, aos seus argumentos e às emoções 

da pessoa que está a receber a mensagem. 

 Em relação ao tratamento de informação, Correia (1997) considera importante que o 

jornalista saiba distinguir o que é importante do que é interessante e, se possível, conseguir 

juntar os dois fatores. De acordo com Crato (1982), o jornalista deve escrever com 

simplicidade e concisão de modo a cativar a atenção das pessoas. A notícia deve ser escrita 

com sentido de realidade e impessoal. Ganz (s.d) diz que é no Lead que o jornalista deve captar 

o interesse das pessoas ao relatar o essencial da notícia, de modo a que as pessoas queiram 

conhecer a notícia até ao fim. Hankard (1976) considera que a escrita para a informação na 

rádio deve ser feita com frases curtas e sem usar formas gramaticais difíceis. 

 De acordo com Neves (1996), o jornalismo na televisão é mais complexo, tendo em 
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conta que engloba, o som, a imagem e o discurso. Esses três fatores fazem com que a notícia 

tenha mais rigor. Neves (1996) considera também que existe rigor no tratamento da notícia e 

na procura de igualdade desse mesmo tratamento. O rigor da informação não é só a 

preocupação com a escrita da notícia, mas também o seu enquadramento, se for uma notícia 

violenta o rigor também passa pela atenção que o jornalista tem em transmitir a informação, 

de forma a não ferir suscetibilidades.  

 Santos (1996), considera que devido ao imediatismo que a rádio tem, a informação 

pode não ter tanto rigor, uma vez que a necessidade de emitir o mais rápido possível a 

informação é maior que a necessidade pelo rigor. 

 Nos diretos, feitos por jornalistas de ambos os meios, pode existir muita falta de rigor. 

Santos (1996) diz que os diretos demonstram a má formação dos jornalistas. A pressão de um 

direto pode fazer com que o jornalista não esteja tao à vontade e acabe por relatar uma 

informação sem qualquer tipo de tratamento de informação e rigor. 

 Os inquiridos consideram que é igualmente importante o tratamento de informação 

tanto na rádio como na televisão, no entanto, grande parte prefere acompanhar as notícias 

apenas na televisão e somente uma pequena parte prefere acompanhar apenas na rádio. Os 

inquiridos consideram que é na televisão que as notícias são transmitidas com uma melhor 

capacidade de perceção, de modo a que percebem, com elevada compreensão, a informação 

transmitida na televisão. Em relação à rádio, de acordo com as respostas do inquérito, a 

compreensão é mais reduzida. Esta opinião pode estar ligada a alguns fatores relacionados 

com o tratamento de informação, como por exemplo o modo de como é apresentada a 

informação. A maioria dos inquiridos considera que a voz é igualmente importante para o 

jornalista de rádio e de televisão, no entanto, a grande maioria considera que tem mais 

importância para um jornalista de rádio. 

 Existirem jornalistas especializados faz com que a informação possa ter um melhor 

tratamento, uma vez que pode haver um jornalista especializado em todas as categorias de 

informação. Segundo Rossi (1986) “A fórmula correta para a boa informação jornalística 

deveria ser a especialização dos jornalistas e não jornalistas praticando jornalismo”. Os 

inquiridos consideram que é importante que existam os jornalistas especializados, sobretudo 

para o jornalismo de televisão. 
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3.3.2. A instrução dos jornalistas 
 

 Quando surgiram os primeiros jornalistas, estes não tinham nenhuma, ou praticamente 

nenhuma, formação. Com o passar dos tempos e há medida que o jornalismo foi ganhando 

impacto, o nível de instrução dos jornalistas começou a aumentar. Em 1970 foi solicitado ao 

Ministério da Educação Nacional a abertura da Escola Superior de Meios de Comunicação 

Social. 

 Em 1997 a percentagem de jornalistas licenciados era de 45.1%.  De acordo com dados 

recolhidos pelo Sindicato dos Jornalistas e Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas 

Portugueses, em 2009, de todos os jornalistas com título profissional, 13,1% estavam a 

trabalhar na rádio e 15% na televisão.  Correia (1997) diz que os dados recolhidos em 1997 

relativamente à escolaridade dos jornalistas começou a crescer. Segundo os inquiridos, o nível 

de instrução é importante, sobretudo para os jornalistas de rádio.   

 

 
3.3.3. O componente visual 

 
 Em 1995 a Rede Globo, fez uma publicação onde disse que, no jornalismo televisivo, 

a imagem é mais forte que a palavra. O facto de a informação na televisão ser acompanhada 

pela imagem pode levar, em alguns casos, ao sensacionalismo. De acordo com Amaral (2006), 

o sensacionalismo está ligado ao exagero. Squirra (2004) afirma que as imagens são 

importantes na informação e devem corresponder ao que está a ser relatado, no entanto, o 

jornalista tem de ter o cuidado de não causar saturação com imagens longas. 

 Em geral, os inquiridos encaram a ausência de imagem como uma grande desvantagem 

para a rádio. O componente visual é considerado importante e vários inquiridos preferem 

acompanhar a informação na televisão precisamente pelo fator visual, uma vez que torna a 

informação mais acessível e de fácil perceção. 

 

3.3.4. O tempo de antena 

 
 Em canais generalistas, a informação é feita duas vezes ao dia, nos telejornais, com 

uma duração de uma hora e meia cada emissão. Na rádio, a informação é relatada de hora a 

hora, nos boletins noticiosos. Cada boletim tem uma duração média de dois minutos. 

A maioria dos inquiridos vê o reduzido tempo de antena dado à informação na rádio, como 

uma desvantagem, no entanto, também consideram desvantajoso o tempo de antena mais 
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alongado na televisão. 

 Filho (2018) considera que o direto é um fator importante no jornalismo de televisão, 

no entanto, começaram a existir demasiados diretos, por vezes a cobrir notícias de pouco 

interesse público, o que pode causar saturação. 
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4- Parte Prática 

4.1. Apresentação das Entidades Acolhedoras 

4.1.1. SIC – Sociedade Independente de Comunicação  

 

A SIC – Sociedade Independente de Comunicação, surgiu em 1992, trinta e cinco 

anos depois do aparecimento da televisão em Portugal, tornando-se assim o terceiro canal 

televisivo, a seguir à RTP 1 e RTP2, e o primeiro canal privado português. 

A SIC tem a sua sede em Paço de Arcos, Lisboa e é propriedade do grupo 

Imprensa liderado por Francisco Pedro Pinto Balsemão, filho do fundador do canal, 

Francisco Pinto Balsemão. Daniel Oliveira é o diretor de programas da SIC diretor-geral 

de entretenimento do grupo Impresa e Ricardo Costa é o diretor de informação. O slogan 

do canal é “O melhor ainda está para ver.” 

A aposta do canal sempre foi a informação, o rigor, a qualidade e a irreverência, 

o que fez com que apenas três anos após a sua existência, se tornasse o canal líder de 

audiências. Os programas predominantes são de entretenimento, informação, 

documentários e ficção, todos eles em português. 

Em 2001 a SIC aderiu aos programas de cabo e fundou a SIC Notícias, um canal 

destinado exclusivamente à informação 24 horas. A esta afiliação juntou-se a SIC Radical 

(2001), a SIC Mulher (2003), a SIC K (2009), a SIC Internacional (1997), a SIC Caras 

(2013) e a SIC Internacional África (2017). Também em 2001, a SIC aderiu à era digital 

e surgiu na internet com o na altura chamado SIC Online, que tem sido remodelado e 

mantendo-se atual ao longo dos anos. As afiliações da SIC possuem também os seus 

próprios canais online. 

Em relação às audiências, a SIC tem vindo a ser consecutivamente líder de 

audiências gerais desde o início do ano de 2019, feito que não alcançava há doze anos. 

“O Programa da Cristina” tem vindo a alcançar recordes em audiências. No dia 1 de 

março, durante o intervalo da TVI, o programa alcançou 34.5% de quota de mercado 

(399 700 telespectadores). O “Alta Definição”, de Daniel Oliveira, regista, em média, 

715,800 com 7,4 de rating e 26,4% de quota média de mercado. Estes são dados revelados 

CAEM/GfK, um grupo de engenheiros digitais que medem as audiências. 
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Na informação, a SIC conta com grandes nomes do jornalismo. Bento Rodrigues, 

Clara de Sousa, Pedro Coelho e Rodrigo Guedes de Carvalho, são alguns dos exemplos. 

O jornalista Pedro Coelho ganhou o prémio Gazeta de Televisão 2017, atribuído pelo 

Grupo de Jornalistas, com a série de três reportagens “Assalto ao Castelo”, emitida entre 

1 a 3 de março de 2017. Rui Caria, repórter e editor de imagem da SIC, venceu o Prémio 

Nacional de Portugal, dos Sony World Photografy Awards 2019, com uma fotografia 

tirada durante um casamento, na praia da Vitória, na Ilha Terceira, nos Açores.  

 A SIC tem uma grande aposta no entretenimento. Programas como “O Programa da 

Cristina”, “Alta Definição” e “Fama Show”, são algumas das principais apostas. Vários 

programas também ficaram na memória de quem vê televisão, como por exemplo, “Os 

Malucos do Riso”, “A Aventuras do Camilo”, “Não há Pai”, “A Minha Família é uma 

Animação”, “Chuva de Estrelas”, e os “Ídolos”. 

 A SIC pertence ao grupo Impresa, criado de 1972 por Francisco Pinto Balsemão 

com o jornal “Sojornal”. Atualmente é liderado por Francisco Pedro Pinto Balsemão. Este 

grupo é a empresa de comunicação social portuguesa com o maior número de canais de 

televisão a emitir também para fora de Portugal. Nos dias de hoje o grupo Impresa é 

constituído pela SIC e as suas filiais e pelo jornal Expresso, que vende diariamente, uma 

média de 86 mil exemplares. 
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 4.1.2 Informação MCR - Média Capital Rádios 

 

A Informação MCR existe desde o dia em que a primeira rádio do grupo Media 

Capital Rádios (MCR) foi criada, nomeadamente a Rádio Comercial. A Rádio 

Comercial foi criada a 12 de março de 1979, por João David Nunes. 

Inicialmente só existia a Radiodifusão Portuguesa (RDP), no entanto, após o 

25 de Abril, surgiu a necessidade de separar o serviço público do serviço comercial. 

Deu-se então o nome Rádio Comercial, por se tratar de conteúdo com publicidade. Em 

1993 a rádio foi privatizada e comprada pela Media Capital. 

A Rádio Comercial pertence, nos dias de hoje, ao grupo Media Capital Rádios 

que possui também a M80, The Smooth, Vodafone e Cidade FM. O administrador 

deste grupo é Luís Cabral. 

Atualmente o chefe de redação da Informação MCR é o jornalista Nuno 

Castilho de Matos. A redação é constituída por mais 18 jornalistas que de hora a hora 

fazem os noticiários para as rádios do grupo, com exceção das 6h30 às 10h da manhã, 

que é feito noticiário de meia em meia hora. Os jornalistas escrevem também notícias 

para as plataformas online do grupo MCR. 

A informação MCR divide os jornalistas para cada uma das rádios do grupo. 

Entre os jornalistas destacam-se nomes como Paulo Rico, Tânia Paiva, Paulo 

Alexandre Santos, Sandra Braga Fernandes e Marcos Fernandes. 

O grupo MCR pertence à Media Capital, um dos principais conglomerados de 

media em Portugal. Foi criado em 1992 por Luís Nobre Guedes e a atual diretora é 

Rosa Cullel. Ao grupo pertence também aa TVI e as suas filiais, a Plural e a Media 

Capital Entertainment. 

A Media Capital, por sua vez, pertence ao grupo Prisa, o maior conglomerado 

de media espanhol. É dirigido atualmente, por Juan Luis Cebrián e foi fundado em 

1972 por Jesús de Polanco. Ao grupo pertencem ainda os jornais espanhóis El País, 

Diario AS, Cinco Días e o grupo de rádios Cadena SER. 
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4.2. Atividades Realizadas 

 

4.2.1. SIC – Sociedade Independente de Comunicação  

 

 O estágio na SIC começou no dia 3 de setembro de 2018. A autora escolheu a SIC 

como entidade de estágio devido à preferência que tem pelo canal. O jornalismo da SIC é 

dinâmico, confiável, de fácil perceção e todo o conteúdo informativo é feito a pensar no 

público. Estes fatores levaram a que a autora deste relatório de estágio se identificasse com 

o canal. No entanto, foi sobretudo pelos grandes nomes de jornalismo que lá trabalham, 

que a autora sempre teve vontade de estagiar nesta entidade. A vontade de ver de perto os 

seus trabalhos e aprender com quem faz jornalismo há anos e é um ícone neste setor foi o 

que verdadeiramente levou a autora a realizar este estágio. Não desprezando o trabalho de 

nenhum outro jornalista, destacam-se nomes como Maria João Ruela, Pedro Coelho, 

Rodrigo Guedes de Carvalho, Clara de Sousa, Pedro Mourinho e Conceição Lino.  

 

Secção Data Horário 

Agenda de Informação 3 de setembro a 12 de 

outubro 

9h às 17h 

Madrugadas 10 a 16 de novembro  00h às 6h 

Fim-de-Semana 13 de outubro a 3 de 

dezembro 

Terça a sexta-feira: 12h às 

19h* 

Sábados e domingo: 9h às 

17h*  

 Tabela 21 Dados do estágio - SIC 

*o horário da equipa do fim-de-semana, variava de acordo com o horário das 

reportagens atribuídas à jornalista. 

 

No primeiro dia de estágio a estagiária e autora, conheceu as instalações da SIC, com 

especial destaque às régies e à redação, esta última foi onde a estagiária passou a maior 

parte do estágio. A autora começou o seu percurso enquanto estagiária na Agenda de 
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Informação da SIC. Foi na Agenda que a estagiária percebeu que quem ensina os 

estagiários são outros estagiários. Cada estagiário está encarregue de ensinar os novos 

estagiários, na sua primeira semana de estágio. A Agenda de Informação é composta por 

três jornalistas e dois estagiários. Ana Luísa Galvão, Conceição Andrade e Isabel Santana 

são as três jornalistas que integram a Agenda de Informação juntamente com dois 

estagiários temporários. Uma das primeiras informações que a estagiária recebeu foi que a 

Agenda de Informação não funciona sem a ajuda dos estagiários.  

 É na Agenda de Informação que chega precisamente toda a informação. Chegam 

constantemente e-mails, telefonemas e cartas que são analisados de maneira a concluir se 

a informação é ou não útil para ser agendada para uma reportagem. Os e-mails e 

telefonemas podem ser feitos por todos aqueles que consideram que têm uma informação 

que deve ser relatada, desde acidentes a eventos, tudo o que têm de fazer é ligar para a 

receção da SIC e pedir para transferirem a chamada ou enviar e-mail para agenda@sic.pt. 

O trabalho desenvolvido nesta secção é de elevada importância, o mais pequeno erro pode 

prejudicar o trabalho de um jornalista. É na Agenda de Informação que se dá o primeiro 

passo no tratamento de toda a informação, é onde se filtra o que é importante na ordem do 

dia.  

 Atender telefonemas era uma das atividades que a estagiária tinha de fazer. Quando 

o telefone tocava a estagiária tinha de atender e perceber o motivo da chamada. A maior 

parte das chamadas eram feitas por alguém que estava a denunciar alguma coisa, como por 

exemplo, descarregamentos de lixo no mar, problemas sociais e de infraestruturas. A 

estagiária tinha de recolher toda a informação para depois passá-la às jornalistas da Agenda 

que faziam sempre perguntas sobre o telefonema, por vezes, no início do estágio, a 

estagiária não conseguia responder a todas essas as perguntas. Era preciso saber dizer o 

que é que tinha acontecido, onde, quando e porquê, no entanto, à parte disso, a informação 

recolhida levava sempre a outras questões que a estagiária no início não se lembrava de 

perguntar. Com o tempo, foi ganhando hábito e experiência e acabou por ser ela a decidir 

se o telefonema era ou não importante. Caso a informação fosse relevante, a estagiária tinha 

de enviar um e-mail para a Agenda de Informação para se dar seguimento ao caso. À parte 

destes telefonemas, também haviam bastantes assessores de comunicação a ligar para 

divulgar eventos. Nestes casos a estagiária tinha de recolher toda a informação e depois 

decidir se o evento era minimamente importante para se fazer uma notícia sobre ele. Grande 

parte da informação que é relatada nos telefonemas não é suficiente relevante na ordem do 

dia, tendo em conta que há vários outros assuntos de maior destaque. 

mailto:agenda@sic.pt
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 A estagiária tinha acesso ao e-mail da Agenda, que eram onde chegavam todos os 

e-mails de todos aqueles que querem partilham uma informação. Normalmente os e-mails 

eram dos assessores do Presidente da República, Primeiro-Ministro e restantes ministros. 

A LUSA, maior agência de comunicação portuguesa, envia diariamente imensos e-mails 

com tudo o que está agendado para os próximos dias. Um dos trabalhos que a estagiária 

tinha, era resumir a informação pertinente pelos seguintes tópicos: contacto do responsável, 

data, local e um breve resumo do tema. Para além dos e-mails diários, a LUSA envia uma 

agenda semanal e mensal, onde tem agendado tudo o que está programado acontecer. A 

agenda mensal tem centenas de páginas. O trabalho que se faz com estas agendas é lê-las 

de modo a perceber o que é importante agendar para reportagem. 

 A Agenda de Informação trabalha com um programa informático chamado ENPS 

(electronic news production system), que funciona como uma base de dados. O ENPS é 

dividido em várias categorias, nomeadamente Desporto; Internacional; Economia; 

Efemérides; Cultura; Sociedade; Assembleia da República; Política; Porto (todos os 

eventos que se realizam no Porto e a Norte do Porto) e Greves e Manifestações. O trabalho 

realizado na Agenda de Informação é selecionar os eventos importantes e segmentá-los na 

categoria certa, este trabalho era também feito pela estagiária. A estagiária tinha também 

de analisar todas as reportagens que estavam agendadas para o dia seguinte, de modo a 

verificar se toda a informação estava presente e se ainda se confirmava. A estagiária tinha 

de ligar para todos os contactos de modo a confirmar se o evento se mantinha e se existiam 

informações novas que podiam ser relevantes. 

 Depois de todos os eventos importantes estarem encaixados na categoria certa, 

escrevem-se dados importantes como o hora e local, quem é que organiza o evento e 

respetivo contacto e uma breve informação sobre o que se vai passar nesse evento. Todos 

os dias às dezoito horas, os subdiretores de informação e diretores de cada categoria, 

reúnem-se para decidir quais os eventos que a informação da SIC vai cobrir. Feita essa 

escolha, atribuem um jornalista e um repórter de imagem para fazer cobertura do evento. 

Portanto, nenhuma informação recolhida pela estagiária podia estar errada, caso contrário 

ia prejudicar o trabalho do jornalista designado para essa reportagem. 
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 Figura 1  ENPS (electronic news production system) 

 

   

Atividades realizadas na Agenda de Informação 

Atender telefonemas  

Troca de e-mails entre assessores de comunicação 

Agendar reportagens 

Analisar a LUSA semanal e mensal 

Confirmar os eventos agendados  

 Tabela 22 Atividades Realizadas - Agenda de Informação 

  

 

 Ao fim de um mês na Agenda de Informação, a estagiária passou uma semana a 

acompanhar jornalistas no terreno, tendo a oportunidade de ver de perto o modo como os 

jornalistas fazem o seu trabalho e esclarecer todas as suas dúvidas. O primeiro jornalista 

que a estagiária acompanhou foi o Nuno Figueiredo numa reportagem sobre uma campanha 

para ajudar as pessoas a saber ler os rótulos das embalagens de alimentos. Enquanto a 
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estagiária via o jornalista a exercer o seu trabalho, estava atenta a todos os detalhes tanto 

do jornalista como da notícia em geral e imaginava como é que ela faria se estivesse 

sozinha. O Nuno Figueiredo acalmou o nervosismo da estagiária e respondeu a todas as 

suas dúvidas. 

 Todos os estagiários têm de fazer uma semana de madrugadas. Esta etapa serve 

para que haja sempre alguém em estúdio, apto para cada emergência de cariz noticioso que 

ocorra durante a noite. Da meia noite às seis horas da manhã, fica em estúdio um estagiário 

de jornalismo e um repórter de imagem. 

 A estagiária realizou o seu período de madrugadas do dia dez de novembro ao dia 

dezasseis. De hora a hora a estagiária tinha de ouvir o bloco informativo da TSF e, caso 

estivesse a ser noticiado algo novo, a estagiária tinha de fazer um resumo da situação, para 

entregar ao jornalista da edição da manhã. Duas vezes por noite, a estagiária tinha de ligar 

aos Bombeiros e à Polícia para confirmar que estava tudo bem. O site da proteção civil 

também tinha de estar sempre aberto de modo a ver se existia algum problema. Era também 

atribuído um telemóvel ao estagiário, caso alguém ligasse a relatar algum incidente. A 

estagiária tinha de estar também atenta às agências de comunicação estrangeiras, para ver 

se alguma coisa acontecia. A Reuters, agência de comunicação britânica e a Associated 

Press News, agência de comunicação francesa, enviam imagens e notícias atualizadas do 

que está a acontecer no estrangeiro. Caso chegassem vídeos novos sobre informação que 

estava a ser noticiada, a jornalista tinha de fazer uma peça com as novas imagens e fazer 

um texto com a informação atualizada. Um exemplo disso foi o incêndio na Califórnia, a 

estagiária tinha de estar sempre atenta a novas imagens que eram enviadas e tinha de estar 

sempre a atualizar a informação.  

 Em nenhuns dos dias de madrugadas, houve algo de grave e de última hora, ou seja, 

a estagiária e o repórter de imagem nunca precisaram de sair do estúdio. No entanto, a 

estagiária teve uma peça agendada para um dos dias de madrugadas. Militares portugueses 

em missão no Afeganistão regressaram a Portugal e o avião aterrava de madrugada, 

calhando assim a reportagem à estagiária. 
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Atividades realizadas nas Madrugadas 

Ligar duas vezes por noite ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa 

Ligar duas vezes por noite Comando Metropolitano de Lisboa da PSP 

Ligar duas vezes por noite Comando Territorial de Lisboa da GNR 

Estar atento ao site da Proteção Civil 

Ouvir os boletins noticiosos da TSF 

Atualizar informação que decorria durante a noite 

Reportagem sobre o regresso dos militares portugueses em missão no Afeganistão 

 Tabela 23 Atividades Realizadas - Madrugadas 

 A estagiária terminou o seu estágio na equipa do fim-de-semana, uma equipa que 

trabalha de quarta-feira a domingo e trabalhava em peças de reportagem para ir ao ar 

durante o fim-de-semana, sendo estas peças jornalísticas mais ligadas a faits divers. A 

equipa do fim-de-semana é liderada pelo jornalista Luís Marçal e é constituída por um 

conjunto de jornalistas que muda todas as semanas. 

 Nesta nova etapa do estágio, eram atribuídas reportagens à estagiária para ela 

executar. Estas reportagens estavam marcadas na Agenda de Informação. A estagiária tinha 

de pesquisar sobre o motivo da reportagem e preparar as entrevistas. Pensar no rumo que a 

reportagem ia ter, era uma decisão da estagiária, sendo que era ela que escolhia as perguntas 

que queria fazer e as pessoas que queria entrevistar. A estagiária teve a liberdade de poder 

escolher alguns dos assuntos que queria tratar nas suas peças, tendo sempre de ser 

aprovado. O trabalho consistia em ir para o evento que lhe era atribuído, fazer entrevistas 

e depois editar as imagens e vídeos recolhidos e redigir a notícia. O programa de edição da 

SIC é o Xpri, um programa bastante intuitivo. No final, a estagiária tinha de pedir aos 

jornalistas para darem voz à notícia que, uma vez que os estagiários não estão autorizados 

a dar voz às suas peças, à exceção de raros casos. A primeira vez que a estagiária saiu 

sozinha em reportagem foi para cobrir o evento Mercado de Vinhos, no Campo Pequeno. 

A reportagem correu bem, ninguém da direção do evento percebeu que a jornalista era 

estagiária. Com o passar do tempo, as reportagens foram melhorando e o nervosismo 

também foi diminuindo.  
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  Figura 2 Xpri, programa de edição de vídeo 

  

 Enquanto jornalista estagiária na SIC, a autora aprendeu e evoluiu bastante a nível 

profissional, sentindo-se capaz de sair para a rua em reportagem e para redigir informação. 

Nos primeiros dias na Agenda da Informação, a autora sentiu que o seu trabalho não estava 

bem ligado ao jornalismo, até que percebeu que a Agenda de Informação é a parte mais 

importante de uma redação, porque é onde os assuntos importantes são definidos e assim 

aprende-se a segmentar a informação. Uma dificuldade que a estagiária sentiu nesta secção 

foi de conseguir inserir reportagens na categoria certa, por exemplo, por vezes, a 

informação parecia que pertencia à categoria de Sociedade, mas por envolver outras 

vertentes, fazia parte da Economia. Essa dificuldade foi desaparecendo ao longo do tempo, 

acabando por se tornar um bocado óbvio a categoria de cada notícia. 

 Na equipa do fim-de-semana, a autora teve oportunidade de fazer trabalhos ligados 

diretamente ao jornalismo, tendo a oportunidade de entrevistar pessoas e editar peças 

noticiosas. A maior dificuldade com que a estagiária se deparou na equipa do fim-de-

semana, foi na parte da redação da notícia, uma vez que nunca tinha escrito para televisão. 

Escrever para televisão é diferente de escrever para rádio ou jornal impresso, uma vez que, 

o texto tem de corresponder às imagens que vão ser apresentadas, caso contrário torna-se 

de difícil perceção para o telespectador. Este fator da escrita para a televisão, foi uma das 

aprendizagens mais importantes para a estagiária. No final, escrever para a televisão já saia 

com naturalidade, o truque, na opinião da estagiária, era escrever como se se tratasse de 
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uma espécie de poema: informação clara, curta, percetível e que correspondesse às 

imagens. 

 

Atividades Realizadas na equipa de Fim-de-Semana 

Reportagem Mercado de Vinhos – Campo Pequeno 

Reportagem EcoMarket - Marvila 

Reportagem Festival da Abóbora - Lourinhã 

Corrida Sempre Mulher 

Reportagem Feira do Cavalo - Lourinhã 

Reportagem VeggieWorld – Lisboa 

Reportagem Melhor StarUp portuguesa – Live EletricTour 

Reportagem Inauguração Luzes Natal - Terreiro do Paço 

Reportagem Mercado de Natal – Campo Pequeno 

 Tabela 24 Atividades Realizadas - Fim-de-Semana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

5.3.2 Informação MCR – Média Capital Rádios  

 

  O estágio no Grupo Media Capital Rádios começou no dia 10 de dezembro. O que 

motivou a autora a estagiar nesta entidade foi o facto de se identificar com as rádios do 

grupo Media Capital. A Rádio Comercial é a rádio que a autora ouve desde sempre, 

portanto a hipótese de trabalhar e aprender com as pessoas cujas vozes estava habituada a 

ouvir era motivo de grande entusiasmo. 

Data Horário 

10 de dezembro a 10 de março 7h às 14h 

 Tabela 25 Dados do estágio - Informação MCR 

  

 As rádios do grupo Media Capital são a Comercial, M80, Vodafone FM, The 

Smooth e Cidade FM. Para estas rádios existe apenas uma redação que é a Informação do 

grupo Media Capital. Foi na redação que a estagiária realizou o seu estágio. 

 O estágio era das sete às catorze horas, de segunda a sexta-feira. O primeiro dia de 

estágio correu com bastante nervosismo e entusiasmo. O Nuno Castilho de Matos, chefe 

da redação, vez uma visita guiada, mostrando os estúdios das rádios e a redação e 

apresentou a estagiária a todos os profissionais presentes. A redação foi o local onde a 

estagiária passou mais tempo e todos os jornalistas mostraram-se prestáveis logo desde o 

primeiro minuto. 

 Quando a estagiária chegava à redação, às sete horas, tinha de ouvir o boletim 

informativo das principais rádios de informação, nomeadamente TSF, Antena 1 e Rádio 

Renascença, de modo a escrever por tópicos tudo o que noticiavam. Para poder ouvir as 

emissões das três rádios, a estagiária utilizava um software chamado SML Player que 

permitia ouvir as emissões que já tinham ido ao ar. No final de escrever os tópicos que 

foram relatados nos boletins, a estagiária tinha de enviar um e-mail para a redação com 

essa informação, de modo a que todos os jornalistas analisassem os tópicos de modo a que 

nenhuma informação fosse ignorada.  
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 Figura 3 Software SML Player 

 Depois de enviar o e-mail, a estagiária transformava os tópicos que tinha recolhido 

em texto informativo para treinar a sua escrita de rádio. Em seguida, ia para estúdio gravar 

o texto com o intuído de treinar a sua voz e locução para a rádio. A jornalista Sandra Braga 

Fernandes ouvia diariamente as gravações da estagiária, dando-lhe sempre a sua opinião e 

ajudando-a com conselhos. 

 Os jornalistas da MCR para além de realizarem boletins informativos de hora a 

hora, atualizam também a secção informativa dos sites das rádios. O Backoffice é a base 

de dados da redação, e é onde os jornalistas trabalham a informação para os sites.  

A LUSA envia vários textos por dia com informação pormenorizada e atualizada. 

Praticamente todos os takes que a LUSA envia não têm qualquer tipo de informação que 

precise de ser acrescentada, portanto, os jornalistas copiam o texto para os sites da rádio, 

sempre assinados pela agência noticiosa. Tirando os takes da LUSA, os jornalistas 

escrevem todo o tipo de notícia para os sites, com todo o tipo de suporte, imagem, redes 

sociais (caso necessário), entrevistas em áudio e vídeo. Um dos trabalhos da estagiária era 

escrever notícias para os sites, o que a levava a procurar assuntos relevantes para poder 

escrever notícias. A estagiária fazia entrevistas via telefone ou presencial, editava o som e 

escrevia as notícias. O programa de edição de som utilizado no grupo Media Capital é o 

Easyedit, um programa bastante intuitivo e rápido. No final, um dos jornalistas tinha de 

corrigir o trabalho e submetê-lo para os sites. 
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 Figura 4 Backoffice 

 

 
 Figura 5 Easyedit, editor de som 

 

 Apesar de existir um site para cada rádio, todas as notícias são submetidas para os 

sites de todas as rádios do grupo. A estagiária tinha a liberdade de noticiar tudo o que fosse 

relevante e tinha a liberdade de fazer as perguntas que considerava apropriadas. Foram 

feitas entrevistas a cantores, membros do governo e de associações de interesse público. 

 Por vezes a estagiária ia para a rua fazer vox-pop, ou seja, entrevistas às pessoas. 

Nessas situações a estagiária saia do estúdio e ia sozinha para a rua com o equipamento de 

reportagem. Os vox-pop são, de um certo modo, de cariz menos informativo e mais de 

entretenimento, por isso, a estagiária ia para a rua quando se assinalava algum dia especial, 

como por exemplo o dia mundial da rádio e o dia internacional da mulher. 
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  O estágio na redação não podia ter corrido melhor e superou as espectativas da 

estagiária, que vê a rádio como o seu meio de comunicação preferido. Todos os dias foram 

dias de aprendizagem e crescimento com a certeza que é na rádio que a estagiária se vê a 

trabalhar a nível profissional. Todos os jornalistas foram impactantes neste estágio, de um 

modo geral, todos contribuíram com conselhos, experiências e todos eles convidavam a 

estagiária a ir com eles para estúdio sempre que iam fazer o boletim noticiário de hora a 

hora.  

 

 

 

Atividades Realizadas 

Fazer tópicos das notícias do botim das 7h da TSF, Rádio Renascença e Antena 1 

Escrever um boletim noticioso e gravar o áudio 

Vox-pop Dia Mundial da Rádio 

Vox-pop Dia Internacional da Mulher 

Entrevista a Conan-Osiris 

Entrevista a ProfJam 

Escrever artigos para os sites das rádios 

Tabela 26 Atividades realizadas - Informação MCR 
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Artigos e notícias realizadas para os sites das rádios 
Há um filme português que pode vencer hoje um prémio César 

Dia dos namorados, o dia do consumismo?  

Acreditar ajuda anualmente três mil crianças e jovens com cancro 

Ucrânia impede artista de participar na Eurovisão 

Conan Osíris: “Não sei onde a minha cabeça estava quando fiz a música” 

Caxemira: o território que fomenta a guerra entre Índia e Paquistão 

UMAR: “Temos de estar unidas nestas lutas nestes momentos” 

Primeiro Dia de Luto Nacional pelas vítimas de violência doméstica 

Caxemira: o território que fomenta a guerra entre a Índia e o Paquistão 

ProjJam: “A arte sem ser criticada é uma arte que não é experienciada” 

Manifestação em defesa da criação de um estatuto para os cuidadores informais 

Tabela 27 Trabalhos realizados para os sites das rádios - Informação MCR 
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4.3. Apreciação crítica 
 

4.3.1. SIC – Sociedade Independente de Comunicação  
 

 Os dois estágios foram de grande aprendizagem e crescimento para a estagiária. O 

facto de ter de ir morar para a Lisboa, foi motivo de grande nervosismo, mas a cidade 

acabou por se tornar, de um certo modo, acolhedora. 

 O primeiro estágio foi na SIC, sendo a primeira paragem a Agenda de Informação. 

Nesta secção, das coisas mais marcantes, destacam-se as relações pessoais que foram feitas 

e toda a aprendizagem adquirida, tendo em conta que duas das jornalistas desta secção são 

das jornalistas mais antigas da SIC. No entanto, também foram alguns telefonemas que 

marcaram esta etapa, como por exemplo os vários telefonemas de pais que ligavam, a 

chorar, a informar que as suas mulheres tinham perdido os seus filhos a dar à luz no hospital 

e de um senhor ligou a dizer que se ia suicidar porque o senhorio ia expulsá-lo de casa. Foi 

difícil conseguir lidar com estas situações, mas a autora percebeu que tinha de conseguir 

ser forte nestas situações de modo a manter o profissionalismo.  

 A orientadora de estágio na Agenda de Informação foi a jornalista Ana Luísa 

Galvão. A Ana para além de orientadora foi uma amiga e conselheira, que sempre ajudou 

a estagiária e animava-a sempre que ela sentia mais dificuldades. A orientadora é das 

jornalistas mais antigas na SIC, portanto o conhecimento e experiência dela é enorme. Foi 

bastante importante a orientadora ser uma pessoa simpática e acessível, porque a Agenda 

de Informação foi a primeira etapa da estagiária e estas qualidades da orientadora tornaram 

tudo mais simples. Nesta parte do estágio, a nota que a estagiária obteve foi dezasseis 

valores. A estagiária ficou surpreendida com esta nota, tendo em conta que, o período de 

adaptação não foi exatamente fácil, e sendo esta a primeira etapa do estágio, a estagiária 

não estava à espera de ter uma nota tão elevada, no entanto, o período de adaptação foi 

rápido e as melhorias foram notórias, o que  pode justificar a nota que a orientadora atribui 

à estagiária. 

 Na equipa dos Fins-de-Semana, a principal dificuldade que a estagiária sentiu foi o 

facto de que ser estagiário é um grande entrave, uma vez que, há limites no que pode ser 

feito. A autora deparou-se com algumas barreiras, nomeadamente o facto de não poder dar 

voz às suas peças e de ter tido algumas sugestões recusadas pelo facto de serem ideias 

muito elaboradas e complexas. Um aspeto mais negativo no estágio, na equipa dos fins-de-

semana, era quando não havia nenhum trabalho para ser realizado. A falta de trabalho 
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devia-se ao reduzido número de eventos que merecessem uma reportagem. Nesses dias, a 

estagiária andava pelo estúdio a oferecer ajuda e todos os jornalistas que estavam presentes 

e também ia ver como é que os editores de imagem editavam as grandes reportagens. 

Mesmo nos momentos em que a estagiária não tinha propriamente o que fazer, nunca 

deixou que o tempo passasse em vão e aprendeu sempre alguma coisa. 

 O orientador da secção dos Fins-de-Semana foi o Luís Marçal. Devido ao facto de 

o orientador ser também o coordenador dos jornais, no fim-de-semana, o Luís era uma 

pessoa bastante ocupada e, por vezes, era difícil para a estagiária poder comunicar com ele. 

No entanto, apesar do tempo limitado em que a estagiária teve contacto com o orientador, 

este sempre foi prestável e ajudava sempre a estagiária a melhorar nos seus trabalhos, 

dando-lhe várias dicas e conselhos. A nota obtida nesta parte do estágio foi de dezassete 

valores, o que foi uma surpresa para a estagiária, que sempre pensou que devido ao 

reduzido tempo que teve com o orientador, este não conhecesse tão bem o seu trabalho nem 

os seus progressos.  

 Uma das melhores oportunidades que o estágio proporcionou foi conhecer e 

trabalhar com profissionais da área, sendo que muitos deles se mostraram sempre prontos 

a ajudar a aconselhar.  A estagiária pensa que o estágio na SIC foi uma porta aberta, não 

necessariamente para a SIC, mas sim para o mundo do jornalismo, tendo em conta que fez 

amigos, contactos e deixou uma boa imagem que também se refletiu na nota final de 

estágio. 

 Após terminado o estágio na SIC, a estagiária não podia deixar de mencionar alguns 

nomes em gesto de agradecimento: à Ana Luísa Galvão e Conceição Andrade, da Agenda 

de Informação por serem um porto seguro na SIC, que sempre animavam e davam os 

melhores conselhos; ao Joaquim Franco por toda ajuda na melhoria da voz da estagiária, 

de modo a torná-la boa para a narração das notícias; e à Elsa Gonçalves, colega de mesa, 

conselheira, protetora e encorajadora, que no final do estágio, disse à estagiária para nunca 

desistir nem parar de ser a pessoa que é, que um dia vai conseguir fazer jornalismo como 

profissão. 
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4.3.2. Informação MCR – Média Capital Rádios 

 

 O estágio na Informação MCR, foi o segundo estágio realizado pela estagiária. 

Nesta fase já existe um maior à vontade da estagiária, devido a todos os conhecimentos 

adquiridos no estágio anterior. 

 Um dos momentos mais marcantes foi conhecer as caras por de trás das vozes que 

a estagiária estava habituada a ouvir na rádio. Estar em estúdio enquanto os jornalistas 

estavam a fazer os boletins em direto foi também muito importante para a estagiária, porque 

ela pôde acompanhar de perto todo o processo. Todas as idas a estúdio para gravar os seus 

boletins noticiosos foram importantes e impactantes no estágio, porque a estagiária teve a 

oportunidade de poder melhorar e evoluir a sua voz para a rádio. 

 Todos os jornalistas foram cruciais neste estágio, mas a estagiária destaca a Sandra 

Braga Fernandes, o Paulo Alexandre Santos e o Gonçalo Palma que para além de toda a 

ajuda no estágio, tornaram-se amigos que ainda hoje ajudam a estagiária em todas as suas 

dúvidas. Este estágio foi muito gratificante também a nível de relações pessoais. 

  O Nuno Castilho de Matos, chefe de redação e orientador de estágio nesta entidade 

sempre se mostrou uma pessoa prestável. Todos os dias perguntava à estagiária se estava 

tudo bem e se era preciso alguma coisa. Apesar de ter uma agenda mais ocupada que os 

restantes jornalistas, o Nuno ouvia sempre todas as dúvidas da estagiária e ajudou bastante 

quando a estagiária questionava sobre a história do grupo Media Capital Rádios. 

 A nota final de estágio, dada pelo chefe de redação foi de dezoito valores. Esta nota 

foi uma surpresa agradável para a estagiária, que nunca pensou em ter uma nota tão elevada 

num estágio tão importante como este. A estagiária fez de tudo para que, durante o estágio, 

pudesse sempre propor peças noticiosas pertinentes e posteriormente realizá-las da maneira 

mais profissional possível. O objetivo da estagiária era não ter tempos mortos de modo a 

apresentar sempre conteúdo e aproveitar todos os minutos do estágio da melhor maneira. 

Este estágio foi um grande marco para a estagiária, porque no final, toda a aprendizagem e 

melhoria eram notórios, ao ponto de a estagiária ter a oportunidade de pensar que, caso um 

dia haja uma vaga na redação, é muito provável que possam pensar no seu nome. 
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5. Conclusão do relatório de estágio 
 

 Este relatório de estágio teve como objetivo perceber quais as diferenças de 

tratamento de informação entre a rádio e a televisão. Para isso foi realizado um estágio na 

redação de um canal televisivo e de uma emissora de rádio, nomeadamente a SIC e a 

Informação MCR. Para uma pesquisa mais aprofundada, foi realizada uma revisão de 

bibliografia a autores que abordaram esta temática.  

 Inicialmente foi feita uma revisão de literatura, onde são abordados autores como 

Luiz Beltrão, Nelson Traquina e Mariano Herreros. São vários os autores que abordam esta 

temática, no entanto, foi difícil encontrar dados estatísticos atualizados, assim como 

trabalhos recentes sobre a temática deste relatório de estágio. Todos os autores, em geral, 

partilham a mesma opinião sobre temas relacionados com o tratamento de informação. 

Com a análise de várias obras, foi possível perceber alguns fatores essenciais no tratamento 

de informação, sendo eles respeitar o código deontológico do jornalista, dar sempre 

informação verdadeira e impessoal e transmitir a informação de forma clara. Estes fatores 

fundamentais para um tratamento de informação correto, adequam-se tanto à rádio como à 

televisão. Portanto, para lá das diferenças de tratamento, também há tratamento em comum 

entre os dois meios de comunicação, fatores estes que são essenciais para a realização de 

informação com rigor. 

 Com o estágio nos dois meios de comunicação a estagiária procurou fazer conteúdo 

informativo para ter uma experiência pessoal das diferenças que tinha de ter no tratamento 

de informação. O primeiro estágio foi na SIC e a principal dificuldade que a estagiária 

sentiu em relação ao tratamento de informação foi o facto de ter de fazer corresponder o 

componente visual ao que queria transmitir nas palavras. Na primeira reportagem que a 

estagiária fez, a mensagem não correspondia às imagens, o que tornava a informação 

confusa e por consequência, de difícil perceção. Com esse erro, a estagiária percebeu que, 

antes de escrever o texto da notícia, tinha de analisar as imagens que queria apresentar para 

as fazer corresponder ao texto. Na SIC, para se fazer reportagens é preciso sair do estúdio, 

precisamente para capturar imagens, na rádio, contrariamente à televisão, não é necessário 

sair do estúdio para fazer uma entrevista, ela pode ser feita via telefone, uma vez que não 

é preciso nenhuma captura de imagem. Este fator também é relevante no que toca às 

diferenças de tratamento de informação.  

 O estágio na SIC correu de forma positiva, a estagiária aprendeu bastante a nível 

profissional e desenvolveu as suas capacidades. O que se pode considerar negativo, no 



  

68 
 

estágio da SIC, foi o facto de que, quando teve na equipa do fins-de-semana, a estagiária 

teve dias em que não fez muitas atividades, uma vez que, nem sempre havia notícias para 

a estagiária cobrir, ou porque não tinham interesse ou porque eram demasiado importantes 

para serem feitas por um estagiário. Foram vários os conhecimentos adquiridos, mas os 

mais importantes têm a ver com o facto de a estagiária ser independente para realizar uma 

notícia e o à vontade que ganhou nas entrevistas. Estas duas aprendizagens são, sem dúvida 

alguma, essenciais para a futura vida profissional da estagiária. 

  Quando a estagiária começou o estágio na Informação MCR, já se encontrava mais 

preparada e com mais experiência para realizar o estágio. No entanto, as diferenças no 

tratamento de informação eram notórias. Escrever para rádio consiste, sobretudo, em ser 

usar frases curtas e palavras de fácil perceção. A nível de integração, a estagiária sentiu-se 

mais acolhida na redação da rádio, também por ser um meio de trabalho com menos 

pessoas. No entanto, todos os jornalistas partilhavam vivencias e conselhos com a 

estagiária e estavam sempre atentos caso ela precisasse de ajuda. Ao contrário do estágio 

na SIC, todas as propostas que a estagiária propunha fazer na Informação MCR eram 

aceites e valorizadas. Precisamente por poder fazer todas as reportagens e artigos que 

idealizava, a estagiária sentiu-se muito mais profissional neste estágio, uma vez que era ela 

que fazia todo o trabalho, do início ao fim.  

 Feita a parte teórica e a prática, a estagiária pode concluir que as principais 

diferenças no tratamento de informação são as seguintes: 

 

• Componente visual; 

• Tempo de antena; 

• Recursos utilizados; 

• Modo de escrever. 

 

 A televisão, por ter o componente visual, faz com que quem recebe a informação a 

perceba melhor, uma vez que mesmo que as palavras não sejam percetíveis, o componente 

visual torna mais fácil a perceção. A imagem também dá credibilidade à informação, no 

entanto, pode-se concluir tanto na parte teórica, como na prática, que a imagem pode ser 

manipulada, pode ser usada para o sensacionalismo e também pode tornar a informação 

confusa, caso a imagem não vá ao encontro do que está a ser dito. Por sua vez, a ausência 

da imagem na rádio pode tornar mais difícil a perceção da informação, uma vez que as 
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pessoas têm de estar completamente atentas ao que está a ser dito e, caso não percebam 

uma palavra, pode comprometer a receção de toda a informação. Em contrapartida, o facto 

de não ter imagem faz com que as pessoas não precisem de estar paradas para receber a 

informação e faz com que a notícia seja direta, sem rodeios. 

 O tempo de antena é outra das principais diferenças entre estes dois meios de 

comunicação. A televisão tem mais tempo de antena o que dá espaço a mais informação, 

tendo assim a oportunidade de criar várias vertentes de informação, como por exemplo, 

entrevistas e debates. No entanto, o facto de haver abertura para mais componente 

informativo faz com que muita da informação não tenha tanto relevo e muita das vezes os 

assuntos sejam repetitivos ou cansativos, devido à sua duração. Na rádio, o tempo reduzido 

faz com que a informação tenha de ser mais concisa e, por sua vez, mais direta. O tempo 

de antena mais reduzido impede a saturação e a repetição de informação. No entanto, este 

fator faz com que, por vezes, a notícia não seja tão detalhada como na televisão. 

 A televisão requer um maior uso de recursos, são necessárias, no mínimo, duas 

pessoas para fazer uma reportagem, um jornalista e um repórter de imagem. Se a 

reportagem for pequena é o próprio jornalista que edita a peça, caso contrário, se for uma 

reportagem maior, esta já requer que sejam os editores de som e imagem a editar o vídeo 

da reportagem. Na rádio, um jornalista consegue, na maior parte das vezes, fazer uma 

reportagem sozinho. Os recursos utilizados na televisão são um jornalista, um repórter de 

imagem, um carro para a deslocação, equipamento de gravação, nomeadamente camara, 

tripé e microfone, e por fim, uma pessoa para editar e para isso é preciso um computador. 

Na rádio é apenas necessário um jornalista, um telefone para fazer as entrevistas, um 

aparelho de gravação e um computador para o jornalista editar a peça. Este fator faz 

também com que o jornalista de rádio consiga ser mais rápido na transmissão de uma 

informação. Na televisão é necessário um maior número de jornalistas, havendo a 

necessidade de existirem jornalistas especializados em determinadas temáticas, uma vez 

que, devido ao maior tempo de antena que a informação na televisão possui, é necessário 

haver uma maior cobertura de notícias, sendo então essencial que os jornalistas sejam 

bastante informados sobre os temas das suas reportagens, para conseguirem fazer uma 

notícia com exatidão, contextualização e pormenores. 

 O modo de escrever é outra das principais diferenças no tratamento de informação 

entre estes dois meios de comunicação. Na televisão tem de escrever para as imagens, é 

preciso haver um fio condutor que ligue o que está a ser dito ao que está a ser mostrado 

através das imagens. As palavras utilizadas têm de ser claras, no entanto, por vezes, são 
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usadas palavras mais formais, que não são tão percetíveis a todas as pessoas, mas o 

componente visual ajuda na interpretação da notícia. O facto de a informação na televisão 

ter mais tempo de antena faz com que a informação que se pretende transmitir não precise 

de ser tão sucinta, portanto, o jornalista pode-se alongar mais nas palavras e nos detalhes. 

Este fator faz com que, por vezes, a informação na televisão possa ser considerada 

repetitiva e saturante. Na rádio, tudo o que é dito tem de ser da forma mais clara possível. 

Se o ouvinte não perceber uma palavra, quer seja pela dicção do jornalista, quer seja por o 

ouvinte não saber o que a palavra significa, toda a informação pode ser desvalorizada e não 

ser adquirida. A informação tem de ser breve, sem detalhes desnecessários e direta ao 

assunto, caso contrário o ouvinte pode perder o raciocínio e também, devido ao reduzido 

tempo de antena na informação da rádio, o jornalista não tem tanto tempo para emir as 

notícias. 

 Chegando ao final deste relatório de estágio, algumas das conclusões a que a 

estagiária chegou, foram ao encontro das suas espectativas, ainda assim a revisão de 

literatura deu à estagiária uma visão mais alargada e aprofundada da maneira de como a 

informação é tratada. Em relação à análise dos inquéritos, a estagiária ficou surpreendida 

ao perceber que a maior parte dos inquiridos considera a informação na televisão 

manipulada e prefere a informação na rádio por ser mais concisa. Contudo, postos estes 

fatores, é interessante saber que os inquiridos preferem a informação transmitida na rádio, 

mas é na televisão que a maior parte deles segue a informação. Esta conclusão leva a crer 

que, apesar de a informação na rádio ser considera melhor e mais eficaz, a informação da 

televisão, devido ao componente visual, acaba por ser a escolhida para a receção de 

informação, talvez porque a imagem ajude a perceber melhor a notícia ou porque serve 

melhor como fator de entretenimento e informação.  
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7. Apêndices  

 
7.1. Reportagens realizadas na SIC 
 

Mercado de Vinhos – Campo Pequeno: 20-10-2018 

 

{Segue Clip} 

O mercado de vinhos do Campo Pequeno nasceu há sete anos, em plena crise económica, 

para dar um incentivo aos pequenos produtores de vinho. 

(TH) 

A região do Dão é a convidado uma vez que comemora 110 anos de existência. Produz 

por ano 30 a 40 milhões de litros de vinho, metade são certificados. 

O solo de granito e o clima rigoroso no inverno e quente no verão contribuem para a 

qualidade deste vinho. 

(TH) 

Neste mercado está presente também a vinha mais ocidental de europa… 

Onde o fator geográfico e o microclima são os principais responsáveis por tornar o vinho 

diferente 

(TH) 

O mercado de vinhos está aberto até domingo, no Campo Pequeno  

Há vinhos de várias regiões do país para saborear 

São de pequenos produtores, mas prometem surpreender pela qualidade. 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-20-7-edicao-do-Mercado-de-Vinhos-no-Campo-

Pequeno 

 

EcoMarket – Marvila: 27-10-2018 

 

O Ecomarket é um mercado biológico e sustentável que está presente até domingo em 

Marvila. Alimentação saudável, showcookings, roupa e acessórios sustentáveis são 

algumas das coisas que se podem ver neste mercado. 

 

{Segue Clip} 

 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-20-7-edicao-do-Mercado-de-Vinhos-no-Campo-Pequeno
https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-20-7-edicao-do-Mercado-de-Vinhos-no-Campo-Pequeno
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O mercado organizado pela Organii em Marvila 

tem um objetivo claro: promover um modo de vida ecológico e sustentável.  

(TH) 

No evento está presente uma padaria nacional biológica... 

 onde uma das principais especialidades é o pão de batata doce de origem portuguesa. 

 

A ReFood também vem a Marvila.  

A organização recolhe as sobras do dia dos restaurantes e supermercados e distribui plas 

pessoas mais necessitadas.  

(TH) 

O EcoMarket pretende aconselhar as pessoas a optarem por uma vida mais ecológica e 

sustentável  

Para isso, há workshops para quem visitar o espaço.  

O objetivo é aprender e levar os ensinamentos para casa. 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-27-Um-mercado-biologico-em-Marvila 

 

Festival da Abóbora – Lourinhã: 27-10-2018 
 

Está a decorrer na Lourinhã o Festival da Abóbora onde a abóbora é a estrela principal. 

Até amanhã, pode-se assistir a mostras gastronómicas, workshops e até mesmo provar 

iguarias. 

{Segue Clip} 

 

 

A abóbora é a maior e principal produção na Lourinhã... 

 

Mostrar que este fruto pode fazer parte da alimentação de todos 

é um dos objetivos. 

(TH) 

 

Esta é a maior peça do festival... 

Pesa 665 quilos e vem diretamente da Áustria 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-27-Um-mercado-biologico-em-Marvila
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As bolas de berlim de abóbora são uma receita do chef Shakall  

 

Estão disponíveis desde junho  

para todos os amantes de abóbora 

 

O festival não é só de gastronomia,  

também é de artesanato 

 

Este candeeiro de abóboras demorou 6 meses a ser construído e foi feito especialmente 

para esta ocasião 

(TH) 

A cerveja artesanal de abóbora foi feita especialmente para este dia 

 

É feita com cerveja preta, abóbora biológica, gengibre, canela  

e todo um conjunto de ingredientes. para descobrir 

 

O certame decorre no pavilhão multiusos de Atalaia. 

 

Pizza, hambúrguer, sopa e até mesmo sangria  

são feitas com abóbora. para dar significado a este festival  

que alberga mais de 8 toneladas de abóbora 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-27-Festival-da-Abobora-na-Lourinha 

 

Corrida Sempre Mulher – Parque das Nações: 28-10-2018 

 

A Corrida Sempre Mulher que visa angariar fundos para a associação portuguesa de 

Apoio à Mulher com Cancro da Mama decorreu hoje, às 10h30 no Parque das Nações. 

Tony Carreira, embaixador da causa, esteve presente. 

 

{Segue Clip} 

 

Foram doze mil pessoas que correram esta manhã  

por uma causa...  

o apoio à mulher com cancro da mama. 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-27-Festival-da-Abobora-na-Lourinha
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Tony Carreira é o embaixador de longa data... 

(TH) 

A maioria dos participantes são mulheres que querem transmitir  

força e coragem a quem mais precisa. 

 

(TH)  

(TH)  

(TH)  

 

A novidade deste ano veio em quatro patas. 

Os cães também puderam participar na corrida. 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-28-12-mil-pessoas-na-corrida-contra-o-cancro 

 

Feira do Cavalo – Golegã: 03-11-2018 

 

A Feira da Golegã, que junta a feira nacional do cavalo, a feira internacional do cavalo 

lusitano e a feira de S. Martinho começou no passado dia 1 e decorre até ao dia de S. 

Martinho. 

{Segue Clip} 

 

Na Golegã juntam-se três feiras numa só 

o objetivo é mostrar a identidade e a cultura da vila 

 

Quem já é visitante de longa data vai-se apercebendo das diferenças  

ao longo dos anos 

(TH) 

 

Esta roupa é de campino.. tradicional do ribatejo 

 

Vestia-se em ocasião de festa.. emprestada pelos patrões 

o símbolo da capela representa uma casa agrícola 

 

Este capote custou 250 euros 

quem o veste diz que é para proteger do frio 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-10-28-12-mil-pessoas-na-corrida-contra-o-cancro
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A feira atrai milhares à Golegã 

estima-se que mais de meio milhão.. durante os 10 dias de festa. 

(TH) 

 

A feira não é só de cavalos... 

em mês de S. Martinho.. castanha não falta 

 

Sandra Isabel.. vem há feira há muitos anos 

e o segredo destas castanhas.. não o revela. 

(TH) 

 

A tradição só se mantem se os mais novos fizerem parte dela 

e em relação à lenda do S. Martinho, estão muito bem ensinados 

(TH) 

 

Será mais uma semana de feira.. até dia 11, dia de S. Martinho 

Todos os dias.. há várias vertentes equestres 

 

E aqui... até a GNR vem a cavalo. 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-03-Tres-feiras-numa-so-na-Golega-onde-o-cavalo-e-rei 

 

Regresso Militares – Afeganistão: 14-11-2018 
 

Mais de 100 militares portugueses regressaram hoje de uma missão de seis meses no 

Afeganistão. 

(segue clip) 

Depois de seis meses em missão, chegaram hoje a Lisboa os militares da 1ª Força 

Nacional Destacada no teatro de operações do Afeganistão. 

Chegaram com a certeza de dever cumprido e de, mais uma vez, terem dignificado o 

nome de Portugal. 

{Segue Clip} 

 

No Afeganistão tinham como missão cuidar da segurança do Aeroporto Internacional 

Hamid Karzai, em Cabul. 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-03-Tres-feiras-numa-so-na-Golega-onde-o-cavalo-e-rei
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Em maio, quando partiram, neste mesmo aeorporto de Figo Maduro, o chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas lembrou aos 162 militares que o aeroporto de Cabul é 

uma "infra-estrutura crítica, essencial para o Afeganistão e para a NATO", sublinhando 

que se tratava de um ambiente operacional "exigente" pelas condições climatéricas 

adversas e pelo elevado ritmo de trabalho no âmbito da segurança e defesa, mas 

sobretudo por estar sob "ameaça permanente de natureza incerta", leia-se, eventuais 

ataques de talibãs. 

(TH) 

 

 

E fizeram-no bem, com reconhecimento internacional... 

(TH) 

 

Para os soldados agora regressados a Portugal, o tempo é para a família... 

 

Desde 2015 que Portugal participa no teatro de operações afegão. 

Em Cabul já está a 2ª Força Nacional Destacada, que dá continuidade à participação 

portuguesa durante os próximos seis meses, integrada numa missão NATO. 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-14-Mais-de-100-militaresdestacados-no-Afeganistao-

regressaram-a-casa 

 

VeggieWorld – Lisboa: 18-11-2018 

 

Está a decorrer, durante este fim de semana, a 2ª edição do VeggieWorld Lisboa, o maior 

evento vegan da Europa. 

 

{Segue Clip} 

 

o objetivo do veggieworld é mostrar às pessoas a cultura vegan. 

Gabriela é vegetariana há 21 anos. 

Fazer uma boa alimentação à base vegetal é para ela uma tarefa fácil  

(TH) 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-14-Mais-de-100-militaresdestacados-no-Afeganistao-regressaram-a-casa
https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-14-Mais-de-100-militaresdestacados-no-Afeganistao-regressaram-a-casa
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Esta alheira é 100% vegetariana.  

É feita com azeitonas, pimentos, cogumelos e outros ingredientes. 

 

 

Marta tem 27 anos e entrou no mundo do vegetarianismo no ano passado. 

Agora quer ter um estilo de vida completamente vegan. 

(TH) 

 

Há 35 anos susana foi uma das pioneiras a criar uma marca de produtos vegetarianos.  

(TH) 

 

Há cada vez mais portugueses a optarem por este tipo de alimentação. Até mesmo atletas. 

(TH) 

O VeggieWorld realizou-se pela primeira vez em 2011, na Alemanha. Hoje em dia, 

decorre em várias cidades europeias, como Paris, Varsóvia, Zurique, Barcelona e 

Bruxelas. 

Em Portugal, esta é já a segunda edição.  

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-18-O-maior-evento-vegan-da-Europa-pela-segunda-

vez-em-Lisboa 

 

 

Melhor StarUp portuguesa - Live ElectricTour: 25-11-2018 

 

A melhor StartUp da Europa, na Área do turismo é portuguesa. O projeto consiste em 

veículos 100% elétricos, com wi-fi e gravação em direto para as redes sociais 

{Segue Clip} 

Foi entregue na Bulgária e distinguiu o projeto português Live ElectricTour 

(TH) 

 

O segredo é ser 100 por cento ecológico.  

entre outras coisas quer trazer mais turismo a Portugal. 

(TH)  

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-18-O-maior-evento-vegan-da-Europa-pela-segunda-vez-em-Lisboa
https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-18-O-maior-evento-vegan-da-Europa-pela-segunda-vez-em-Lisboa
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A ideia é facilitar a visita à capital... 

Com guias turísticos à escolha e uma câmara a transmitir o percurso em direto 

 

(TH) 

 

Ganharam na europa e já têm investidores em Portugal.  

receberam 700 mil euros. um incentivo para melhorar 

(TH) 

 

Ao todo, são 16 veículos para alugar. 

Todos com um sistema de guia turístico para conhecer Lisboa 

O percurso é gravado e transmitido em direto nas redes sociais.  

 

https://sicnoticias.pt/economia/2018-11-25-Melhor-StartUp-de-turismo-da-Europa-e-

portuguesa 

 

 

Inauguração Luzes Natal - Terreiro do Paço: 25-11-2018 
 

As luzes de Natal já brilham em Lisboa...  

assim como a árvore no meio do Terreiro do Paço. 

Este ano tem trinta metros e mais de 50 mil luzes. 

{Segue Clip} 

São mais de 42 ruas e 2 milhões de lâmpadas led, ao todo 250 quilómetros de luz a 

acender o espírito natalício em Lisboa 

 

A expectativa para a inauguração das luzes natalícias está correspondida 

(TH) 

 

A música abre o fogo de artifício que só acaba quando se acendem as luzes na árvore de 

Natal  

 

Nem a chuva fasta os curiosos.... 

(TH) 

https://sicnoticias.pt/economia/2018-11-25-Melhor-StartUp-de-turismo-da-Europa-e-portuguesa
https://sicnoticias.pt/economia/2018-11-25-Melhor-StartUp-de-turismo-da-Europa-e-portuguesa
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Só que O Natal é sobretudo das crianças... gostam das novas luzes de lisboa, mas, lá no 

fundo, querem é que chegue depressa a noite da consoada... 

(TH) 

 

Este ano há uma novidade no natal lisboeta...  um concurso de montras de Natal... 

participação 46 lojas de 11 freguesias da capital... 

(TH) 

 

800 mil euros é quanto vão custar as luzes de natal em Lisboa... isto apesar de 

consumirem menos 80% de energia que as lâmpadas convencionais... 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-25-Luzes-de-Natal-ja-brilham-em-Lisboa 

 

Mercado de Natal – Campo Pequeno: 1-12-1018 

 

Já arrancou mais uma edição do Mercado de Natal do Campo Pequeno. Até amanhã é 

possível visitar mais de 140 expositores com produtos 100 por cento nacionais.  

{Segue Clip} 

 

Este avião de madeira foi construído para alegrar os mais pequenos 

Demorou uma hora e meia a ser construído e é feito com produtos portugueses 

 

A madeira recolhida nas praias 

É uma das principais fontes para fazer estas obras. 

O objetivo é pegar em material que já não é usado e transformá-lo em peças decorativas. 

 

E como quem junta o útil ao agradável... 

É no Natal que a solidariedade é mais lembrada 

Por isso, o campo pequeno é até amanhã a casa de diversas associações... 

(TH) 

 

Ainda faltam algumas semanas para o Natal, mas mesmo assim as pessoas que visitam o 

mercado aproveitam para comprar já alguns presentes. 

https://sicnoticias.pt/pais/2018-11-25-Luzes-de-Natal-ja-brilham-em-Lisboa


  

81 
 

(TH) 

Promover a solidariedade através dos produtos nacionais.  

É isto que pretendem os mais de 140 expositores presentes no Mercado de Natal. 

(TH) 

Até este domingo no campo pequeno, são vários os produtos neste Mercado de Natal, à 

espera de quem quiser fazer as compras natalícias. 

https://sicnoticias.pt/economia/2018-12-01-Mercado-de-Natal-com-produtos-100-

nacionais-no-Campo-Pequeno 

 

7.2. Noticiários, artigos e notícias realizadas na Informação MCR 

 

O primeiro noticiário: 13-02-2019 
 

O crédito de habitação sobe 19%. Estes são os dados do BdP revelados esta manhã.  O 

crédito ao consumo também está a aumentar e as dividas com o cartão de crédito estão no 

valor mais elevado desde 2009. 

O PR pede bom senso para se resolver o conflito entre os grupos privados de saúde e a 

ADSE. 

__ 

O CDS já deu a conhecer as propostas que quer ver aprovadas para o estatuto o cuidador 

informal.  Entre elas estão o interesse do tempo despendido com cuidados informais conte 

para a reforma. Querem também que o cuidador possa ser familiar ou amigo do doente; 

possa exercer a tempo inteiro, parcial ou temporariamente e que as famílias que quiserem 

devem ser pagas pela segurança social para terem a seu cargo o doente. 

BE. 

__ 

Hoje, 13 de fevereiro, assinala-se o Dia mundial da rádio. 

__ 

A violência doméstica é a 2ª maior causa para a separação entre casais em Portugal. 26% 

das separações devem-se a violência doméstica ou de género. 

__ 

https://sicnoticias.pt/economia/2018-12-01-Mercado-de-Natal-com-produtos-100-nacionais-no-Campo-Pequeno
https://sicnoticias.pt/economia/2018-12-01-Mercado-de-Natal-com-produtos-100-nacionais-no-Campo-Pequeno


  

82 
 

O BE não quer fazer comentários à decisão dos 26 militantes que querem sair do partido. 

Alguns dos motivos para saírem são: progressiva ausência de pensamento critico; afirmam 

que não há espaço o no partido para a construção coletiva; denunciam a manipulação de 

eleições internas. 3 dos militantes que saem fizeram parte do grupo de subscritores que 

assinaram a declaração que fundou o BE. 

__ 

A Infarmed mandou tirar do mercado o Pneumorel, um medicamento que pode ter efeito 

nocivo no ritmo cardíaco. 

__ 

O estádio da Luz está interdito durante 4 jogos. A causa deve-se ao alegado apoio a claques 

ilegais. O Benfica vai avançar com uma providência cautelar. 

__ 

O Porto perde um pela 1ª vez em Roma, na primeira mão para os oitavos de final da liga 

dos campeões. 

O último noticiário: 08-03-2019 

10% dos funcionários das escolas estão de baixa médica. Estes são os dados de um 

inquérito da associação dos diretores dos agrupamentos escolares, feito a quase 200 

agrupamentos. 

O inquérito revela ainda que mais de 80% dos diretores admitiu que o número de 

assistentes operacionais, a atribuídos às escolas, não é suficiente uma vez que faltam 

quase 5 mil funcionários para as escolas funcionarem normalmente 

__  

 

A Venezuela está às escuras desde ontem à tarde. Mais de 23 regiões, incluindo a capital 

Caracas, não têm eletricidade. 

Maduro diz que é uma sabotagem por parte de Guaidó em conjunto com os EUA.  

Já Juan Guaidó diz que o apagão é a prova de incapacidade de gestão do governo de 

Maduro.  

__  

O tribunal da relação confirmou a decisão da providência cautelar interposta pelo 
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Belenenses. Sendo assim a SAD, que participa nas competições profissional de futebol, 

não poderá usar o hino, o emblema e o lema do clube Os Belenenses.  

__  

 

Hoje, dia internacional da mulher…  

Há manifestações em 14 cidades do país, numa greve inédita porque tem o apoio de 

sindicatos. 

Também há ainda greve dos enfermeiros que pode afetar centros de saúdes e hospitais. 

Os professores das escolas e das universidades e ainda os trabalhadores dos centros de 

atendimento telefónico aderem à greve, neste dia internacional da mulher.  

 

__  

Neto de Moura não vai julgar casos de violência doméstica, mas pode vir a ter que decidir 

em casos de divórcio ou de responsabilidade parental.  

O alerta vem do presidente regional do porto da ordem dos advogados.  

__  

 

O Benfica perdeu com o Dínamo de Zagreb por 1-0, na 1ª mão dos oitavos de final da 

liga Europa. Bruno Lage, treinador do Benfica, diz que ainda está tudo em aberto. Na 

próxima quinta-feira dá-se a 2ª mão, em Lisboa.  

 

Dia dos namorados, o dia do consumismo? 
 

Hoje celebra-se o dia dos namorados, o dia que leva muitas pessoas às lojas. 

14 de fevereiro de 2019 às 07:55 

O dia dos namorados celebra-se mundialmente. É um dia de romance para muitos, mas 

para outros é um dia de oportunidades de negócios. 

O dia que celebra o amor, também celebra o consumismo. O Mastercard Love Index é um 

índice realizado anualmente que analisa as transações de crédito, débito e pré-pagos 

realizadas durante a altura do dia dos namorados. O mais recente índice revela que, em 

Portugal, as compras para este dia aumentaram mais do dobro, nos últimos dois anos. Em 

três anos, os portugueses registaram mais de 60 mil transações em prendas. No mesmo 

período de tempo, a ida ao restaurante neste dia também aumentou em dobro. Já os 
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hotéis registaram um aumento de 30%. Flores, joias e chocolates são as prendas mais 

compradas.  

  

A história de Valentim 

Ao longo dos anos, este dia foi ganhando novas "tradições". Agora, ir jantar fora, receber 

flores e/ou uma caixa de chocolate poderá não ser suficiente. É, por isso mesmo, um dia 

aproveitado pelas empresas para gerarem negócio, criando produtos que se adequem ao dia 

dedicado ao amor. Mas afinal como é que surge este dia? 

No século III, o imperador romano Cláudio II proibiu os casamentos de modo a angariar 

mais soldados para as suas tropas. Valentim, um sacerdote naquela época, decidiu casar as 

pessoas apaixonadas às escondidas. O segredo foi descoberto e Valentim foi torturado e 

condenado à morte, no dia 14 de fevereiro de 269. Antes de morrer, o sacerdote enviou 

algumas cartas, dando origem às trocas de cartões neste dia. 

Esta tradição é mundial e intemporal. Na Roma Antiga, o dia dos namorados festejava-se 

a 15 de fevereiro. Os homens andavam nus pelas ruas enquanto chicoteavam as mulheres 

que encontravam pelo caminho. Mais tarde esta tradição deu lugar à homenagem ao 

sacerdote Valentim. 

Nos EUA gasta-se, no geral, uma média de 18 mil milhões de dólares em presentes 

tradicionais. Os cartões são o presente mais comum. 

No Peru há trocas de orquídeas em vez de rosas, tendo em conta que as orquídeas são uma 

flor nativa do país e há casamentos coletivos devido à afluência de marcações neste dia. 

Já na Finlândia, por exemplo, a tradição vai além dos namorados e é também um dia 

dedicado aos amigos.  

E, se, de alguma forma, as mulheres são as principais beneficiárias deste dia, na Coreia do 

Sul e no Japão, por exemplo, as mulheres compram chocolates para os namorados. No dia 

15 de março, o gesto é retribuído no chamado Dia Branco. 

No Brasil, as tradições são as mesmas, mas num dia diferente. Os brasileiros celebram a 

12 de junho, no dia anterior ao dia de Santo António. 

Mas "nem tudo são rosas". Há dois anos um tribunal do Paquistão proibiu as festividades 

do Dia dos Namorados em público alegando que vai contra o islamismo. No ano passado 
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repetiu a proibição. 

 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87406/dia-dos-namorados-o-dia-do-

consumismo?fbclid=IwAR2QaC-kveYYFJnJXI3LNPbJb20nEwLpiDllT-

73wFr1Zm5LB5mDx33PVvo 

 

Acreditar ajuda anualmente três mil crianças e jovens com cancro 
 

Associação apoia não só as crianças como as suas famílias. Hoje é Dia Internacional das 

Crianças com Cancro. 

15 de fevereiro de 2019 às 13:09 

Hoje assinala-se o Dia Internacional da Criança com Cancro. A data celebra-se 

internacionalmente com o objetivo de ajudar todas as crianças vítimas de cancro. 

Essa é também uma das prioridades da Acreditar, uma associação de pais e amigos de 

crianças com cancro que tem como principal missão estar com as crianças e os jovens com 

cancro, desde o momento do seu diagnostico, de modo a dar-lhes uma boa qualidade de 

vida. 

Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar, diz que "a associação ajuda, em média, 3 mil 

crianças e jovens por ano". Entre outras coisas, a associação "acompanha as crianças para 

nunca se sentirem sozinhas e oferece alojamento onde as suas famílias possam viver caso 

seja preciso sair da sua área de residência", uma vez que o tratamento oncológico é feito 

apenas em Lisboa, Porto e Coimbra. 

“Dreaming With Survivors” é um projeto da Acreditar que tem como objetivo ajudar os 

sobreviventes, sobretudo de cancro pediátrico, a terem uma vida normal. Os sobreviventes 

juntaram-se e identificaram as principais áreas que os afetam de modo a conseguir arranjar 

soluções. Mariana Cruz, explica outro aspeto em que consiste este projeto. 

(SOM) 

Cerca de 80% das crianças doentes sobrevivem ao cancro. Uma das melhores maneiras de cada um 

ajudar é doar sangue e medula óssea que possam vir, mais tarde, a ser usados nos tratamentos.  

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87479/hoje-e-dia-internacional-das-criancas-com-

cancro?fbclid=IwAR3h7okct9H0duPOLoxNcXPt0vf9aFtGHMSZIcYX1vTjSGL-

lTDFyMtFOqE 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87406/dia-dos-namorados-o-dia-do-consumismo?fbclid=IwAR2QaC-kveYYFJnJXI3LNPbJb20nEwLpiDllT-73wFr1Zm5LB5mDx33PVvo
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87406/dia-dos-namorados-o-dia-do-consumismo?fbclid=IwAR2QaC-kveYYFJnJXI3LNPbJb20nEwLpiDllT-73wFr1Zm5LB5mDx33PVvo
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87406/dia-dos-namorados-o-dia-do-consumismo?fbclid=IwAR2QaC-kveYYFJnJXI3LNPbJb20nEwLpiDllT-73wFr1Zm5LB5mDx33PVvo
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87479/hoje-e-dia-internacional-das-criancas-com-cancro?fbclid=IwAR3h7okct9H0duPOLoxNcXPt0vf9aFtGHMSZIcYX1vTjSGL-lTDFyMtFOqE
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87479/hoje-e-dia-internacional-das-criancas-com-cancro?fbclid=IwAR3h7okct9H0duPOLoxNcXPt0vf9aFtGHMSZIcYX1vTjSGL-lTDFyMtFOqE
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87479/hoje-e-dia-internacional-das-criancas-com-cancro?fbclid=IwAR3h7okct9H0duPOLoxNcXPt0vf9aFtGHMSZIcYX1vTjSGL-lTDFyMtFOqE
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Há um filme português que pode vencer hoje um prémio César 
 

Alice Eça Guimarães e Mónica Santos criaram "Entre Sombras" que está nomeado para a 

categoria de filme de animação. A entrega dos prémios acontece hoje. 

22 de fevereiro de 2019 às 07:00 

 

Os prémios César são uma cerimónia anual que galardoa as melhores produções francesas 

do ano, no mundo da sétima arte. Há duas portuguesas nomeadas numa categoria.  

“Entre Sombras” criada por Alice Eça Guimarães e Mónica Santos está nomeada para a 

categoria de melhor filme de animação.  Alice Eça Guimarães explica o processo de criação 

da curta.  

(SOM) 

A curta é uma animação stop motion, com recurso à técnica da pixilação, inspirada nos 

elementos dos filmes noir. Passa-se na cidade do Porto, nos anos 40. Narra a história de 

uma funcionária de um banco, onde se depositam corações, numa aventura à procura de 

um coração roubado. Os vários perigos que enfrenta, na companhia de um misterioso 

homem, conduzem-na a um dilema: dar o seu coração ou guardá-lo para si. 

A nomeação para os prémios César era algo que as portuguesas não estavam à espera, uma 

vez que estes prémios se destinam unicamente a produções francesas. As criadoras de 

“Entre Sombras” recorreram a uma coprodução francesa para poderem ter financiamento 

para a banda sonora e efeitos visuais. Isto fez com que fosse possível entrarem para a 

competição. 

  

As autoras pretendem que o público tire as suas próprias conclusões daquilo que a curta-

metragem transmite. Ainda assim, Mónica Santos, dá-nos o seu ponto de vista. 

(SOM) 

A 44.ª edição dos Prémios César realiza-se hoje, em Paris, numa cerimónia apresentada 

pelo ator Kad Merad. 

Os prémios são constituídos por 21 categorias. Entre elas está a categoria de melhor filme, 

melhor realizador, melhor atriz/ator, melhor fotografia e melhor música original. 

A curta-metragem portuguesa está a competir com “La Mort, Père et Fils”, de Denis 

Walgenwitz e Winshluss, “Raymonde ou l'Évasion Verticale”, de Sarah van den Boon, e 
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“Vilaine Fille”, de Ayce Kartal. 

“Entre Sombras” foi estreada no festival de Zagreb, em 2018 e, desde então, foi selecionado 

para 60 festivais e venceu 14 prémios. 

Este já não é o primeiro filme desta dupla. “Amélia e Duarte” foi o primeiro filme feito 

pela dupla e ganhou o Prémio do Público da Sociedade Portuguesa de Autores no Curtas 

Vila do Conde em 2015. 

  

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87650/ha-um-projeto-portugues-candidato-ao-

premio-cesar?fbclid=IwAR2arr_r2Ip1DS-liBmyIvSlFCt0TbI-b_pRrDlfoKYLR-

VINakPzUv5ZUQ 

 

Conan Osiris: "Não sei onde a minha cabeça estava quando fiz a 

música" 
 

Conan Osiris é o mais badalado dos oito finalistas a concurso para representar Portugal 

na Eurovisão 2019. A final do Festival da Canção decorre este sábado, em Portimão. 

26 de fevereiro de 2019 às 07:00 

 

Conan Osiris, Tiago Miranda de nome civil e com 30 anos, é o nome que mais se fala entre 

os oitos finalistas do Festival da Canção, que decorre este sábado, em 

Portimão. 'Telemóveis' de Conan Osiris é a música agridoce do Festival da Canção. O tema 

é o que tem mais visualizações no canal do YouTube do Festival da Canção, com quase 

um milhão e meio de visualizações. 

 

Na entrevista à nossa rádio, o artista diz-nos que "Conan" é uma representação de "Conan: 

O Rapaz do Futuro", uma série anime de Miyazaki, e "Osiris" é um deus egípcio. Tiago 

afirma que "o meu nome de registo e esse nome (Conan Osiris) é basicamente a mesma 

identidade. Essa é só a parte um pouco mais artística e um pouco mais expressiva" 

Em relação à reação das pessoas sobre a música, Conan "não tinha a espectativa, conforme 

eu nunca tenho.  “Eu faço só a minha cena, não estou à espera de nenhuma reação, nem é 

uma coisa que me interesse". 

(SOM) 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87650/ha-um-projeto-portugues-candidato-ao-premio-cesar?fbclid=IwAR2arr_r2Ip1DS-liBmyIvSlFCt0TbI-b_pRrDlfoKYLR-VINakPzUv5ZUQ
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87650/ha-um-projeto-portugues-candidato-ao-premio-cesar?fbclid=IwAR2arr_r2Ip1DS-liBmyIvSlFCt0TbI-b_pRrDlfoKYLR-VINakPzUv5ZUQ
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87650/ha-um-projeto-portugues-candidato-ao-premio-cesar?fbclid=IwAR2arr_r2Ip1DS-liBmyIvSlFCt0TbI-b_pRrDlfoKYLR-VINakPzUv5ZUQ
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Conan Osiris deixa em aberto a ideia de cada pessoa tirar as suas conclusões sobre 

interpretação da música. "Não posso dizer onde a minha cabeça estava quando eu fiz nascer 

a música. Eu estar a dizer, estava a influenciar a cabeça das pessoas e eu nunca quero fazer 

isso." 

Muitos comentários foram feitos sobre a música 'Telemóveis'. Os comentários dividem-se 

entre quem considera o tema uma inovação musical e quem não gosta. Conan Osiris tem 

uma opinião bem clara sobre isso. 

(SOM) 

 

É já este sábado que é apurado o representante português para a Eurovisão que este ano decorre em 

Telavive, Israel. 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87725/telemoveis-de-conan-osiris-e-um-dos-temas-

de-maior-destaque-no-festival-da-cancao 

 

Ucrânia impede artista de participar na Eurovisão 
 

Maruv foi a artista escolhida para representar a Ucrânia. Vai ser hoje escolhido outro 

artista para a substituir. 

26 de fevereiro de 2019 às 12:30 

 

O Festival Eurovisão da Canção ainda não começou e já está a causar problemas. Maruv 

foi a artista vencedora para representar a Ucrânia, com a música 'Siren Song'. Foi a música 

com mais votos do público e a 2ª mais votada do júri. No entanto, este não é o tema que 

vai representar os ucranianos. 

Tudo começou depois de Maruv ter sido escolhida para representar o país. De forma a 

prepararem a artista para possíveis perguntas em Israel, perguntaram qual era a sua relação 

com a Rússia e qual era a sua opinião em relação ao detentor da Crimeia. A artista 

respondeu que a Crimeia pertence à Ucrânia. No entanto, as atuações que a artista tem 

agendadas na Rússia causaram problemas. 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87725/telemoveis-de-conan-osiris-e-um-dos-temas-de-maior-destaque-no-festival-da-cancao
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87725/telemoveis-de-conan-osiris-e-um-dos-temas-de-maior-destaque-no-festival-da-cancao
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A UA:PBC, a principal emissora da Ucrânia e responsável pela participação no Festival 

Eurovisão da Canção, não chegou a acordo com a artista. Maruv não concordou com as 

exigências impostas pela emissora nacional para a participação em Telavive. Uma das 

condições que a UA:PBC tem para os artistas que representam a Ucrânia neste festival é 

que não podem ter atuações marcadas na Rússia três meses antes e depois da competição 

internacional.  

Zurab Alasania, diretor da UA:PBC, escreveu nas redes sociais que hoje são feitas 

negociações com outro artista e que "o escolhido deverá ter atenção nas declarações que 

possa prejudicar a Ucrânia a nível internacional". O diretor disse ainda que "nem todos os 

bons artistas ucranianos estão prontos para serem bons diplomatas culturais". 

Maruv também recorreu às redes sociais para escrever "a recusa das atuações na Rússia 

não era uma questão de princípio para nós. O problema foi causado por outras cláusulas do 

acordo, que, se eu as assinar, seriam escravizantes para mim. Eu sou ucraniana, pago 

impostos e sinceramente amo a Ucrânia. Mas não estou pronta para apresentar slogans, 

transformando a minha permanência no concurso em promoções dos nossos políticos. Eu 

sou artista musical, não uma batida na arena política". 

Este caso não é singular. Em 2017, a Rússia foi impedida de participar no Festival da 

Eurovisão da Canção que se realizou na Ucrânia. A representante russa Yulia Samoilova 

foi impedida de entrar na Ucrânia, uma vez que, tinha feito atuações na Crimeia. Entrar na 

Crimeia por fronteiras russas é ilegal na Ucrânia. 

 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87759/emissora-ucraniana-impede-artista-de-

participar-no-festival-eurovisao-da-cancao 

 

Caxemira: o território que fomenta a guerra entre Índia e Paquistão 
 

O conflito pela região arrasta-se desde 1947 e conheceu esta semana novos capítulos. 

28 de fevereiro de 2019 às 09:10  

 

A controvérsia entre o Paquistão e a Índia não é novidade. Em 1947, a primeira guerra pelo 

território de Caxemira marcou o início de tensão entre os dois países. A ONU recomendou, 

nesse ano, que se realizasse um referendo sobre a independência do território localizado no 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87759/emissora-ucraniana-impede-artista-de-participar-no-festival-eurovisao-da-cancao
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87759/emissora-ucraniana-impede-artista-de-participar-no-festival-eurovisao-da-cancao
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norte da Península da Ásia entre a Índia, o Paquistão e a China. A consulta nunca se 

concretizou, ficando o território dividido num terço para o Paquistão e o restante para a 

Índia.  

  

Carlos Gaspar, membro da direção do Instituto Português de Relações Internacionais, explica-nos o 

motivo de existirem conflitos na região de Caxemira. 

(SOM)  

  

A divisão da Caxemira entre o Paquistão e a Índia foi, de acordo com Carlos Gaspar, "um 

processo particularmente conturbado", não houve acordo entre os dirigentes dos dois 

países. Este é um dos principais motivos para as disputas, como explica Carlos Gaspar. 

(SOM) 

A divisão dos países na zona da Caxemira baseia-se, de acordo com Carlos Gaspar, numa 

"linha de controlo que os dois estados reconhecem de uma forma empírica para que não 

haja tensão". 

  

(SOM) 

Carlos Gaspar salienta que a Índia e o Paquistão já travaram quatro guerras na região do 

Caxemira. Para o especialista em assuntos internacionais é uma "questão de soberania e de 

legitimidade para cada um dos estados". 

(SOM) 

No início desta semana, as autoridades indianas confirmaram ter lançado um ataque aéreo 

na Caxemira paquistanesa e abatido cerca de 300 militantes do grupo islâmico Jaish-e-

Mohammed. Uma resposta ao atentado suicida que, na semana passada, matou 42 pessoas 

na Caxemira indiana. Por outro lado, o exército do Paquistão afirma ter abatido dois aviões 

indianos dentro do seu espaço aéreo e ter detido um dos dois pilotos indianos. Estas 

declarações foram feitas através de publicações no Twitter do porta-voz do exército do 

Paquistão, Asif Ghafoor. 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87812/caxemira-o-territorio-que-fomenta-a-guerra-

entre-india-e-paquistao?fbclid=IwAR1oYe7usZlGOrNG9X-

7IPXJRo9t3W2jqqro6ONBd0CHPmZD43MdDiq0hZE 

 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87812/caxemira-o-territorio-que-fomenta-a-guerra-entre-india-e-paquistao?fbclid=IwAR1oYe7usZlGOrNG9X-7IPXJRo9t3W2jqqro6ONBd0CHPmZD43MdDiq0hZE
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87812/caxemira-o-territorio-que-fomenta-a-guerra-entre-india-e-paquistao?fbclid=IwAR1oYe7usZlGOrNG9X-7IPXJRo9t3W2jqqro6ONBd0CHPmZD43MdDiq0hZE
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87812/caxemira-o-territorio-que-fomenta-a-guerra-entre-india-e-paquistao?fbclid=IwAR1oYe7usZlGOrNG9X-7IPXJRo9t3W2jqqro6ONBd0CHPmZD43MdDiq0hZE
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UMAR: "Temos de estar unidas nestas lutas nestes momentos" 
 

Manuela Tavares, membro da direção da UMAR fala sobre as decisões do juiz Neto de 

Moura. 

04 de março de 2019 às 13:42 

 

O juiz Neto de Moura tem sido fortemente criticado nas redes sociais e nos media. Na 

semana passada, o juiz do Tribunal da Relação do Porto, voltou a decretar um acórdão 

polémico. Desta vez, tirou a pulseira eletrónica a um homem condenado por violência 

doméstica. A UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) é uma dessas vozes 

críticas. 

 

"Este juiz tem-se distinguido ultimamente com as suas posições e torna-se impossível 

continuar a tê-lo como juiz, a julgar casos de violência", considera Manuela Tavares, 

membro da direção da UMAR. 

(SOM) 

 

Na opinião de Manuela Tavares, outros tribunais também têm sentenças parecidas à do juiz 

Neto de Moura, o que faz com que "seja uma ideologia que perpassa na nossa justiça". 

(SOM) 

Ao existirem sentenças como as do juiz Neto de Moura, estas "dão mais força aos 

agressores". 

(SOM) 

Depois de ter sido fortemente criticado, Neto de Moura, decidiu criar uma lista com 20 

pessoas e entidades que quer levar a tribunal por ofensas à honra profissional e pessoal. 

Ricardo Serrano Viera, advogado do juiz, partilhou já alguns dos nomes que constam na 

lista. Mariana Mortágua, Fernanda Câncio, Joana Amaral Dias, Ricardo Araújo Pereira, 

Bruno Nogueira, Diogo Batáguas, João Quadros, Manuel Rodrigues e o grupo Media 

Capital, são alguns dos nomes e entidades que o juiz quer levar a tribunal. 

 

Foi criada uma petição pública para o afastamento do juiz, que conta com quase 10 mil 

assinaturas.  
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http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87911/umar-temos-de-estar-unidas-nestas-lutas-

nestes-momentos?fbclid=IwAR143IOAGo_iZslWqOZN-

4B5pBen2v5TamwRSLaFVlx5RFY4LjF5Z-ce2lk 

 

Primeiro Dia de Luto Nacional pelas vítimas de violência doméstica 
 

Governo estabeleceu a véspera do dia Internacional da Mulher (8 de março) como dia de 

luto nacional. 

07 de março de 2019 às 07:00 

 

O Dia Internacional da Mulher celebra-se, anualmente, a 8 de março. O mote deste ano 

para o Dia Internacional da Mulher é "Pensemos em Igualdade, Construção com 

Inteligência e Inovação para a Mudança". 

Este ano o governo decretou dia de luto nacional contra a violência doméstica, na véspera 

do Dia Internacional da Mulher. Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativa considera que "este será um dia em que não devemos apenas 

homenagear as vítimas e manifestar a nossa solidariedade com as suas famílias, mas 

também renovarmos, coletivamente, o nosso propósito de continuar o combate a uma 

realidade intolerável".  

Só este ano já morreram mais de 10 mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo 

com dados revelados pela GNR, PSP e PJ, já foram detidas mais de 120 pessoas suspeitas 

de crimes relacionados com violência doméstica. 

Manuela Tavares, membro da direção da União de Mulheres Alternativa e Resposta 

(UMAR), faz um apelo à união, sobretudo das mulheres, para no dia 7 usarem uma peça 

de roupa preta. 

(SOM) 

 

No dia 8, a UMAR também apela a todas as pessoas, mas sobretudo às mulheres, a saírem 

à rua, no final da tarde, de modo a ser reivindicado os direitos das mulheres. 

Em Lisboa a concentração pode ser feita no Terreiro do Paço, a partir das 17h30, no Porto, 

na Praça dos Poveiros, a partir das 18h30, em Braga, às 18h na Avenida Centra, em 

Coimbra, às 17h30 na Praça da República e em Viseu, a partir das 17h no jardim Tomás 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87911/umar-temos-de-estar-unidas-nestas-lutas-nestes-momentos?fbclid=IwAR143IOAGo_iZslWqOZN-4B5pBen2v5TamwRSLaFVlx5RFY4LjF5Z-ce2lk
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87911/umar-temos-de-estar-unidas-nestas-lutas-nestes-momentos?fbclid=IwAR143IOAGo_iZslWqOZN-4B5pBen2v5TamwRSLaFVlx5RFY4LjF5Z-ce2lk
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87911/umar-temos-de-estar-unidas-nestas-lutas-nestes-momentos?fbclid=IwAR143IOAGo_iZslWqOZN-4B5pBen2v5TamwRSLaFVlx5RFY4LjF5Z-ce2lk
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Ribeiro. 

Esta efeméride decorre desde 1975, ano em que a ONU oficializou o dia 8 de março como 

o Dia Internacional da Mulher. O dia foi criado com o propósito de recordar as lutas sociais, 

políticas e económicas travadas pelas mulheres. 

 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87941/luto-nacional-pelas-vitimas-de-violencia-

domestica-e-dia-internacional-da-mulher?fbclid=IwAR0UibhMDa2WlhvUlZKyYF-

JVAehb7wPml4A54_3Us4cNboPxrjBeRMpuBM 

 

ProfJam: "A arte sem ser criticada é uma arte que não é experienciada" 
 

Passados 11 anos desde que começou a escrever músicas, ProfJam lança um álbum e diz-

nos o que retira desta experiência 

08 de março de 2019 às 07:00 

 

ProfJam lançou, no passado dia 22, o seu primeiro álbum. Chama-se #FFFFFF e tem 11 

temas. Chega hoje às lojas. Mário Cotrim é o nome por trás de ProfJam, tem 28 anos e tirou 

um mestrado em Áudio Produção, em Londres. 

O álbum foi lançado para as plataformas digitais no passado dia 22 sem aviso prévio "para 

fazer uma espécie de surpresa e condensar atenção". 

(SOM) 

 

O nome do álbum não é percetível à primeira vista, no entanto significa o código 

hexadecimal para cor branco, uma vez que, para ele, o álbum representa uma folha em 

branco. Na entrevista ao artista ele diz-nos o que pretende desenhar nesta folha. 

(SOM) 

 

Neste álbum ProfJam fala sobre "entidades mais abstratas, a verdade, o crescimento 

pessoal, a busca pela vitória" e refere as várias expectativas, tem como uma das 

principais "consciencializar as pessoas de que estão vivas".  

(SOM) 

 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87941/luto-nacional-pelas-vitimas-de-violencia-domestica-e-dia-internacional-da-mulher?fbclid=IwAR0UibhMDa2WlhvUlZKyYF-JVAehb7wPml4A54_3Us4cNboPxrjBeRMpuBM
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87941/luto-nacional-pelas-vitimas-de-violencia-domestica-e-dia-internacional-da-mulher?fbclid=IwAR0UibhMDa2WlhvUlZKyYF-JVAehb7wPml4A54_3Us4cNboPxrjBeRMpuBM
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87941/luto-nacional-pelas-vitimas-de-violencia-domestica-e-dia-internacional-da-mulher?fbclid=IwAR0UibhMDa2WlhvUlZKyYF-JVAehb7wPml4A54_3Us4cNboPxrjBeRMpuBM
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Para conseguir escrever ProfJam precisa de "desligar o volume à volta, preciso de encontrar 

uma zona onde consigo encontrar a minha voz interior". No seu novo disco, o artista diz 

que os temas "têm um elo estético, mas ao mesmo tempo também têm uma diferença". 

(SOM) 

'Água de Coco' e 'Tou Bem' são dois dos temas presentes no álbum. Já tinham sido lançados 

no ano passado. 'Água de Coco' tem quase 8 milhões de visualizações no YouTube e é 

single de platina. 'Tou Bem' é disco de ouro e disputa a liderança do Spotify com 

'Shallow' de Lady Gaga. Para as restantes músicas lançadas agora, ProfJam espera que 

"elas todas juntas subam em conexão". 

  

ProfJam começou em 2008 a escrever as suas próprias músicas e depois entrou para a Liga 

Knockout. Passados mais de 10 anos, ProfJam diz-nos o que tem vindo a retirar desta 

experiência. 

(SOM) 

 

A apresentação do álbum vai ser feita no dia 15 de março no HardClub, no Porto. Em 

Lisboa vai ser apresentado no dia 5 de abril, no Capitólio. Os bilhetes já estão à venda nos 

locais habituais. Para os próximos tempos o artista revela que já está a trabalhar em 

colaborações e tem "uma coleção de projetos até morrer". 

 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87854/ffffff-e-o-nome-do-primeiro-album-de-

profjam?fbclid=IwAR05-

Z3UnN8sfbN5PyQKZjiUOsyppz7df4upvgbO9LseDKLfOCENih8aBok 

 

Manifestação em defesa da criação de um estatuto para os cuidadores 

informais 
 

A Associação Nacional de Cuidadores Informais convocou uma manifestação por 

reivindicar um estatuto para os cuidadores informais que cubra "tudo na área laboral, social 

e saúde". 

08 de março de 2019 às 11:03 

 

A Associação Nacional de Cuidadores Informais manifesta-se em frente à escadaria da 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87854/ffffff-e-o-nome-do-primeiro-album-de-profjam?fbclid=IwAR05-Z3UnN8sfbN5PyQKZjiUOsyppz7df4upvgbO9LseDKLfOCENih8aBok
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87854/ffffff-e-o-nome-do-primeiro-album-de-profjam?fbclid=IwAR05-Z3UnN8sfbN5PyQKZjiUOsyppz7df4upvgbO9LseDKLfOCENih8aBok
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87854/ffffff-e-o-nome-do-primeiro-album-de-profjam?fbclid=IwAR05-Z3UnN8sfbN5PyQKZjiUOsyppz7df4upvgbO9LseDKLfOCENih8aBok
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Assembleia da República, onde estão a ser discutidas várias propostas para a criação do 

estatuto do cuidador informal. Sónia Figueiredo, presidente da associação, afirma que é 

importante "existir uma carreira contributiva para o cuidador e medidas laborais". 

(SOM) 

 

A associação revê-se na proposta do BE e do CDS, no entanto, considera que "a proposta 

do governo contempla medidas de apoio, mas não contempla um estatuto". 

(SOM) 

 

Se o debate não for ao encontro das necessidades dois cuidadores, "vai para a especialidade, 

para ser feita uma proposta conjunta". 

(SOM) 

 

A presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais espera que a sociedade civil 

se junte a esta manifestação, tendo em conta que "é difícil os cuidadores se 

deslocarem" para participarem na manifestação. 

Cerca de meia centena de pessoas responderam à chamada e compareceram em frente à 

escadaria da Assembleia da República com balões lilases, rosa e azuis. Balões rosa e azuis 

que simbolizam as crianças de quem os cuidadores tratam e os lilases simbolizam os 

adultos. 

http://radiocomercial.iol.pt/noticias/88013/manifestacao-dos-cuidadores-informais-em-

frente-a-assembleia-da-republica 
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