
















evolução  cronológica 

Caracterização da RN 



 entrevistas  telefónicas,  reportagem, edição de texto, edição de som, leitura de textos 
jornalísticos, revista de imprensa, GPS, Infoterapia, leitura do Infoterapia, informação, 
web, manhã e Livro Aberto; segundo as categorias  de  informação:  Local,  
Local/Nacional,  Nacional,  Local/Regional, Internacional ou Local/Internacional.  

 Trabalho desenvolvido no estágio  









As atividades descritas fazem parte do plano de atividades do estágio que decorreu entre  
3 de outubro de 2011 a 3 de janeiro de 2012, ver anexo 14 e anexo 15.  
A  atividade  mais  desenvolvida  neste  estágio  foi  edição  de  som  (25%),  tal  como  
inicialmente  referida  esta  atividade  consiste  no  corte  dos  sons  que  testemunham  e  
atestam  a  noticia.  Seguidamente,  a  atividade  com  maior  número  de  produção  foi  a  
edição de texto (21%), da qual 90% foi para a produção de conteúdos noticiosos, com  
respetivas  entradas  para  o locutor, para serem  incluídos  nas  edições informativas. As  
entrevistas telefónicas constituíram 17% da atividade realizada durante o estágio, com  
34 chamadas telefónicas. E apenas 8% reportagens, com 15 coberturas em campo.  
Finalmente,  com  7  intervenções  no  programa  Infoterapia  (4%)  que  inclui  pesquisa,  
entrevista telefónica, produção, edição de som e texto e locução.    De  todo  o  trabalho  
desenvolvido  a  categoria  mais  focada  foi  a  local,  isto  é  o  conteúdo  mais  abordado  teve  
âmbito  local  e  impacto  local.  Com  exceção  nas reportagens que para além das seis 
catalogadas como local, também estão outras seis  catalogadas  de  âmbito  local,  mas  de  
impacto  nacional.  E  exceção  também  para  a  “leitura de textos jornalísticos” em que 
catalogam duas como Local e outras duas como Local/Regional.  



Em conclusão, após o desenvolvimento de uma primeira parte dedicada ao estudo de  
algumas questões teóricas, nomeadamente o conceito Rádio, como está enquadrado na  
lei  e  como  é  considerado  pelos  pensadores;  é  possível  contextualizar  uma  história  a  
partir  de  uma  origem.  Digamos  que  esta  história,  uma  evolução  cronológica,  é  a  
principal matéria que suporta este relatório, principalmente a partir do episódio histórico  
da regulamentação das rádios piratas. A partir desta altura, em 1987, surgiram as rádios  
locais e de maior proximidade. A Rádio Nova surgiu em 1989, a seguir a esta grande  
revolução  e  posterior  regulamentação  do  espectro  radiofónico.  E  ao  que  parece,  ao  
longo  dos  22  anos  de  emissão,  também  já  sofreu  alterações  estruturais.  Com  as  
entrevistas do 1º e do atual chefes de redação da RN, apura-se que a emissora inicial era  
maioritariamente informativa e com uma grande aposta em meios e profissionais para  
produzir  jornalismo  local,  nacional  e  até  internacional.  Atualmente,  grande  parte  da  
programação da emissora é música de bastante qualidade, incorporam as rubricas e os  
programas e de 2ª a 6ª feira integram flash informativos, de 3 minutos, às 7h, 7h30, 8h,  
8h30, 9h e depois de hora a hora até às 24h. Este não é um caso isolado, em estudo e  
estabelecendo um paralelismo verifica-se que a lei da radio em vigor e a atual situação  
económica são fatores que estimulam a alteração de uma rádio de carácter generalista  
para  uma  temática.  Este  assunto  vai  incidir  no  objeto  de  estudo  deste  trabalho,  a  
importância do jornalismo local e de proximidade. Esta prática é fundamental para cada  
comunidade para que possa refletir, consciencializar-se, aperceber-se do que a rodeia e  
mobilizar-se ou agir. E mais, para além destes mecanismo de defesa, é uma questão de  
identidade nacional, de distinção de cada comunidade e a importância do papel de cada  
individuo na intervenção das questões que o afetam.  


