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Introdução
“Comunicar significa estabelecer uma relação de partilha, de passagem
do individual ao colectivo e de transmissão de sentidos, mas implica também
possuir uma atitude crítica perante as realidades vistas”, (Nuno Goulart
Brandão,2005:15)
“A televisão tem um importante papel de vínculo social que marca o
ritmo do nosso quatidiano, através de uma diversidade de sinais nos quais os
cidadãos

se

reconhecem

diariamente,

como

parte

de

um

todo”(Brandão,2005:16)
O objectivo deste trabalho prático-teórico era tentar perceber em que
medida as três “grandes” televisões portuguesas, se comportam no meio
noticioso através da análise dos alinhamentos dos telejornais.
Assim, a escolha do noticiário da noite do dia 10 de Maio de 2011(terçafeira), permitiu ao grupo comparar e reflectir sobre o seu conteúdo informativo,
Desde o pivot até à montagem das peças, tudo parece ser fácil de
executar, nada complexo; no entanto, como futuros profissionais na área em
questão, sabemos que tal não é de facto real, existe um trabalho demasiado
moroso em todo o processo.
Um ponto importante a referir, é a questão do tratamento da informação
que iremos analisar. Assim, numa primeira fase tentamos perceber melhor
como surgiu a televisão, qual a sua história. Seguidamente, procedemos à
análise (histórica) de cada uma das televisões que iríamos estudar (RTP1, SIC
e TVI) e à realização da grelha de análise de cada um dos jornais, mais tarde
fonte fundamental da comparação. “A grelha de programas não envolve
apenas um conjunto de programas mas também uma autêntica fabricação da
procura e insere os seus programas de acordo com o tempo social
quatidiano”(Brandão, 2005:63)
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Acrescentamos ainda gráficos referentes às editorias e tipos de critéros
informativos, de forma a que o leitor apreenda rapidamente qual os tópicos
dominantes em cada uma das áreas e consequentemente a que televisão
pertencem.
Por último, a análise comparativa “propriamente” dita, ou seja, quais os
pontos comuns e diferentes de cada um dos telejornais da tríade de cadeias
televisivas.
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História da televisão
“Ser espectador da televisão impõe-se como estatuto a que não é
possível escapar”(Jõao Lopes, 1995)
O aparecimento da Televisão foi um marco decisivo na História da
Comunicação , e esta será sempre conhecida como “a caixa que revolucionou
o Mundo”.
Desde meados do seculo XIX que físicos e matemáticos de todo o
Mundo tentavam obter resulatdos satisfatórios naquilo a que se mais tarde se
iria chamar “televisão”, não o objecto em si mas sim a capacidade de transmitir
som e imagem continuamente num aparelho. Assim, em 1817, o químico sueco
Jons Jakob Berzelius descobriu o selénio, mas só cinquenta e seis anos
depois, por volta de 1873, é que o inglês Willoughby Smith comprovou que o
selénio possuía de facto a propriedade de transformar energia luminosa em
energia eléctrica. Foi o início de um formular sobre como transmitir imagens por
meio de corrente eléctrica. Durante mais de quarenta anos, continuaram as
experiências que, em 1920, culminaram num novo auge; realizaram-se as
verdadeiras transmissões, graças ao inglês John Logie Baird.
Em 1924, Baird transmitiu contornos de objectos à distância e, no ano
seguinte, fisionomias de pessoas. O padrão de definição possuía trinta linhas e
era mecânico.
A par de Baird, também durante este mesmo período, na Rússia,
Wladimir Zworykin conseguiu registar a patente do tubo iconoscópico para
câmaras de televisão, tornando assim possível a televisão electrónica.
Estava dado o mote. A televisão passava de sonho para realidade. Tudo
se concretizou primeiro na Alemanha (1935) e, posteriormente, em França,
através da Torre Eiffel como posto emissor.
No entanto, devemos ter em atenção um pormenor. Todas as imagens
transmitidas eram a preto e branco, mas isso iria mudar na década de
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cinquenta. Após várias tentativas, conseguiu-se, nos EUA, que a imagem
passasse a ter cor. Mas uma nova questão impunha-se… O que fazer a todos
os aparelhos receptores de preto e branco? A resposta foi obtida num comité, o
“National Television System Committee”, que desenvolveu um sistema que
usava o padrão anterior mas era trabalhado com níveis de luminosidade e
cores cromáticas, pois o princípio de receber e captar imagens a cores é
conseguido através da decomposição da luz em três cores primárias e através
de proporções : o vermelho (Red) - 30%, o verde (Green) - 59% e o azul (Blue)
- 11%, o RGB.
Depois do avanço da televisão a cores, foi a vez de uma nova era. Em
1975, surgem mais inovações no campo técnico, com a criação, nos EUA, do
Home Box Office (HBO), um novo canal pago que marca a entrada da televisão
na sua segunda era, a da televisão por cabo. A televisão começava, assim, a
ser acessível por cabos coaxiais, e não pelas habituais ondas hertzianas, estes
últimos retransmitidos por satélites. Quase no final do século XX, a televisão
entra, de novo, num apogeu: o da televisão digital. Com esta nova técnica, a
tradução das imagens e dos sons é realizada digitalmente,
isto é, através da linguagem informática.

Sem dúvida, foi um longo percurso percorrido até aos dias de hoje. Quem sabe
o que o futuro nos poderá reservar?

John Baird (em cima) e Wladimir
Zworykin(à esquerda)
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Desenvolvimento
A RTP1
A RTP1 é a rede principal de televisão da Rádio e Televisão de Portugal.
As suas emissões experimentais iniciaram-se em 1956, nos estúdios da
Feira Popular, em Lisboa.
No entanto, as emissões regulares só se iniciariam a partir de 7 de
Março de 1957, para cerca de 65% da população, só atingindo todo o país em
meados dos anos 60.
As emissões a cores iniciaram-se a 7 de Março de 1980.
Sendo o serviço de televisão português mais antigo, a RTP1 é um canal
generalista, com componente comercial e que privilegia a ficção nacional,
informação, desporto e entretenimento.
Canais da Rádio e Televisão de Portugal












RTP1, o canal principal, fundado a 7 de Março de 1957, sendo o mais
assistido de Portugal.
RTP2, o canal dedicado à cultura, ao conhecimento, aos conteúdos
europeus e à programação para crianças.
RTP Memória, o canal dedicado a programas antigos.
RTP Madeira, o canal generalista da Madeira.
RTP Açores, o canal generalista dos Açores.
RTP Internacional, o canal dedicado às comunidades portuguesas fora
de Portugal.
RTP África, o canal dedicado às comunidades africanas.
RTP Mobile, o canal específico da RTP para os telemóveis.
RTPN, o canal de informação e de magazines.
RTP HD, o canal da RTP em alta definição que acompanhou o jogos
Olímpicos de Pequim.
RTP Música, canal de música que dará destaque aos músicos
portugueses e lusófonos
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Grelha de análise
Jornalis
ta
Título

Editoria

Tipo

Bocas

Acção de polícia
degenera em confrontos
generalizados em
Odivelas

Sociedad
e

Reportag
em/
Directo

Dominado incêndio
numa fábrica têxtil em
Guimarães

Nacional

Reportag
em/
Directo

Resende
Silva
(Comandante
Divisão
Policial PSP);
Testemunhas;
Sabirali Ali
(Advogado)
Comandante
Bento
Marques
(Bombeiros
Voluntários de
Guimarães);

Automóvel pesado colhe
dois automóveis na VCI

Nacional

Reportag
em

Subintendent
e João
Fernandes;

Plano de Resgate:
Estado irá pagar por ano
mais de 4 mil milhões só
em juros

Economia

Reportag
em

CDS, BE e CDU
comentam plano de
resgate

Política

Reportag
em

PS e PSD apresentam
propostas sobre a
redução da taxa social
única aconselhada pela
troika financeira
CDS, BE e CDU
apresentam propostas

Economia

Reportag
em

Economia

Reportag
em

Tempo
Pivot

Genérico

Tem
po
Total
notíci
a
6
segu
ndos
4min
35se
g

Patrícia
Machad
o
(Directo)

28 seg.

Paulo
Joeróni
mo e
Joana
França
Martins
(Jornalis
tas);
Cristiana
Freitas
(Directo)
Sónia
Silva

11seg

2min
13se
g

6 seg

1min
7seg

Olli Renh
(Comissário
Europeu dos
Assuntos
Económicos)
Paulo Portas
(CDS);
Francisco
Louçã (BE);
Jerónimo de
Sousa
Passos
Coelho
(PSD); José
Sócrates (PS)

Rui
Alves
Veloso

23 seg

2min
38se
g

16 seg

1min
57se
g

Rui
Lopes
da Silva

19 seg

1min
09se
g

Paulo Portas
(CDS);

António
Nabo

13 seg

2min
09se

Promo: Entre 5,5 e 6% Valor do juro que vamos
pagar
Intervalo
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diferentes para o
sistema fiscal

Francisco
Louçã (BE);
Jerónimo de
Sousa (CDU)
Paulo Portas;
José Sócrates

Legislativas: Portas
acusou Sócrates de
viver na estratosfera
PS defende um serviço
de comunicação social
público exactamente
como ele está
Exportações crescem:
Exportações
portuguesas cresceram
17% no primeiro
trismestre
Troika reavalia resgate
financeiro na Grécia

Política

Peça

Nacional

Reportag
em

Nacional

Off

Internacio
nal

Off/Peça

Ajuda à Finlândia:
Apesar de neutro,
Portugal participa na
campanha de auxílio
Rota de Portugal passa
por Sines

Política

Reportag
em

Irene
Pimentel
(historiadora)

Nacional

Directo/R
eportage
m

Sr. Manuel
(pescador);
Jorge Ribeiro
(Refinaria
Sines)

NATO garante que os
seus bombardeamentos
não estão a afectar civis
Emigrantes africanos
morrem ao tentar fugir
da Líbia
Homem que recebeu o
primeiro transplante total
da cara veio a público
Eurovisão: Homens da
Luta dizem-se
preparados para a
competição
Domingos de saída: “Os
adeptos vão
compreender a minha
não continuidade”
Benfica:Luís Filipe Vieira
confia em Jorge Jesus
mas assume erros

Internacio
nal

Reportag
em

Valerie Amos

Internacio
nal

Reportag
em

Internacio
nal

Reportag
em

Nacional

Directo

Desporto

Reportag
em

Desporto

Reportag
em

Final da Liga Europa: FC
Porto recebeu 12 mil
bilhetes para a final de
Dublin
Fecho da Edição

Desporto

Reportag
em

Jorge Lacão
(PS)

_

g

Rui
Lopes
da Silva
Ana
Santos

10seg

13 seg

3min
22se
g
2min
08se
g

5 seg

29
seg

5 seg

1min
11se
g
4min
07se
g

_

Olli Renh
_

_
Estela
Machad
o
(Directo)
; Teresa
Nicolau

1min5se
g

10 seg

7min
03se
g

13 seg

2min
27se
g
2min
08se
g
2min
27se
g
2min
19se
g

Promo: Eurofestival –
Hoje é dia de luta

_

_
Cirurgião
Plástico;
Dallas Wiens
Ramón
Gallarza; Jel;
Falâncio
Domingos
Paciência
(Treinador do
Braga)
Luís Filipe
Vieira
(Presidente
do Benfica)
Adeptos

Manuel
Menese
s
Patrícia
Gallo

16 seg

Diana
Palma
Duarte

11 seg

9 seg

12 seg

58
seg

Pedro
Martins

7 seg

2min
23se
g

Eduardo
Pestana

9 seg

2min
33se
g

_

15se
g
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Designação do Jornal: Telejornal
Data: 10 Maio 2011
Início:19:00h
Primeira parte:19:00h às 19:10h
Intervalo:19:10h às 19:19h
Segunda parte:19:19h às 20:00h
Jornalista Pivot: José Rodrigues dos Santos

Os telejornais analisados foram os do dia 10 de Maio de 2011. A
emissão da RTP conteve 20 notícias no total, começou às 19h00 e terminou às
20h00 e teve como pivô o jornalista José Rodrigues dos Santos.
O genérico do telejornal tem um tempo total de 6 segundos. A notícia de
abertura é anunciada em 28 segundos pelo pivô e tem como tema os
confrontos generalizados em Odivelas. Esta reportagem, que tem como
jornalista Patrícia Machado, está inserida na Editoria Sociedade, conta com as
declarações directas do Comandante da Divisão Policial da PSP, Resende
Silva, do advogado Sabirali Ali e de testemunhas que se encontravam no local
e tem um tempo total de 4 minutos e 35 segundos.
A segunda notícia é sobre um incêndio numa fábrica têxtil em
Guimarães, que já se encontrava dominado, e é anunciada em 11 segundos
pelo pivô. Esta reportagem tem como jornalistas Paulo Jerónimo, Joana França
Martins e Cristiana Freitas, está inserida na Editoria Nacional, conta com as
declarações do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, Bento
Marques, e tem um tempo total de 2 minutos e 13 segundos.
A terceira notícia é anunciada pelo pivô em 6 segundos e informa sobre
um acidente que ocorreu na VCI, nesse mesmo dia, quando um pesado colheu
dois automóveis no sentido Arrábida-Freixo. Esta reportagem, que tem como
jornalista Sónia Silva, está inserida na Editoria Nacional, conta com as
declarações do Subintendente João Fernandes e tem um tempo total de u1
minutos e 7 segundos.
Antes do intervalo, o jornalista José Rodrigues dos Santos faz uma
PROMO da notícia de abertura da segunda parte do telejornal: Valor do juro
que vamos ter de pagar ronda os 5,5 e os 6%.
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Na segunda parte do telejornal, a notícia de abertura é sobre s 4 mil
milhões que o Estado vai pagar por ano só em juros e é anunciada em 23
segundos. Esta reportagem, que tem como jornalista Rui Alves Veloso, está
inserida na Editoria Economia, conta com as declarações de Olli Renh,
Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, e tem um tempo total de 2
minutos e 38 segundos.
A quinta notícia insere-se na Editoria Política, uma vez que conta com os
comentários dos líderes do CDS, BE e CDU ao plano de resgate, é anunciada
em 16 segundos, conta com as declarações de Paulo Portas (CDS), Francisco
Louçã (BE) e Jerónimo de Sousa (CDU) e tem um tempo total de 1 minuto e 57
segundos.
A sexta notícia é sobre a apresentação de propostas sobre a redução da
taxa social única, aconselhada pela troika financeira, por parte do PS e do PSD
e é anunciada em 19 segundos. Esta reportagem, que tem como jornalista Rui
Lopes da Silva, está inserida na Editoria Economia, conta com as declarações
de Pedro Passos Coelho (PSD) e de José Sócrates (PS) e tem um tempo total
de 1 minuto e 9 segundos.
A sétima notícia mostra-nos o ponto de vista dos outros partidos, que
apresentam propostas diferentes para o sistema fiscal e é apresentada em 13
segundos. Esta reportagem tem como jornalista António Nabo, conta com as
declarações de Paulo Portas, Francisco Louçã e Jerónimo de Sousa, está
inserida na Editoria Economia e tem 2 minutos e 9 segundos na totalidade.
A oitava notícia é sobre o frente-a-frente entre Paulo Portas e José
Sócrates, onde o líder do CDS acusa o primeiro-ministro de viver na
estratosfera. Esta peça é anunciada em 10 segundos pelo pivô, insere-se na
Editoria Política, tem como jornalista Rui Lopes da Silva, conta com as
declarações de Paulo Portas e de José Sócrates e tem uma duração total de 3
minutos e 22 segundos.
A nona notícia é anunciada em 13 segundos e é sobre o PS que
defende um serviço de comunicação social público exactamente como está no
momento. Esta reportagem está inserida na Editoria Nacional, tem Ana Santos
como jornalista, conta com as declarações de Jorge Lacão e tem uma duração
total de 2 minutos e 8 segundos.
A décima notícia é sobre o crescimento de 17% das exportações
portuguesas no primeiro trimestre do ano e é anunciada em 5 segundos. É um
off e, como tal, não tem jornalista nem intervenientes (bocas), está inserido na
Editoria Nacional e tem uma duração de 29 segundos.
A décima-primeira notícia dá-nos a informação de que a Troika reavalia
o resgate financeiro na Grécia e é anunciada em 5 segundos. Inicialmente é
Página
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um off, mas depois entra uma peça com as declarações de Olli Renh. Insere-se
na Editoria Internacional e tem uma duração de 1 minuto e 11 segundos.
A décima-segunda notícia informa que apesar da neutralidade, Portugal
participa na campanha de auxílio à Finlândia e é anunciada em 1 minuto e 5
segundos. Esta reportagem insere-se na Editoria Política, conta com as
declarações da historiadora Irene Pimentel e tem um tempo total de 4 minutos
e 7 segundos.
A décima-terceira notícia dá-nos conta da Rota de Portugal que passa
por Sines e é anunciada em 10 segundos. Este directo com reportagem está
inserido na Editoria Nacional, tem como jornalistas Estela Machado e Teresa
Nicolau, conta com as declarações do pescador Sr. Manuel e do Director da
Refinaria de Sines, Jorge Ribeiro, e tem uma duração de 7 minutos e 3
segundos.
PROMO: José Rodrigues dos Santos anuncia a notícia sobre o Festival da
Eurovisão.
A décima-quarta notícia informa que a NATO garante que os seus
bombardeamentos não estão a afectar civis e é anunciada em 13 segundos.
Esta reportagem insere-se na Editoria Internacional, conta com as declarações
de Valerie Amos e tem uma duração total de 2 minutos e 27 segundos.
A décima-quinta notícia é sobre emigrantes africanos que morrem ao
tentar fugir da Líbia e é anunciada em 16 segundos. Esta reportagem insere-se
na Editoria Internacional, tem como jornalista Manuel Meneses e tem uma
duração total de 2 minutos e 8 segundos.
A décima-sexta notícia é sobre Dallas Wiens, o homem que recebeu o
primiero transplante total da cara e é anunciada em 9 segundos. A reportagem
insere-se na Editoria Internacional, conta com as declarações do cirurgião
plástico e do próprio Dallas Wiens, tem como jornalista Patrícia Gallo e tem um
tempo total de 2 minutos e 27 segundos.
A décima-sétima notícia é sobre a presença dos Homens da Luta no
Festival da Eurovisão e é anunciada em 11 segundos. É um directo que se
insere na Editorial Nacional, tem Diana Palma Duarte como jornalista, conta
com as declarações de Ramón Gallarza (produtor) e de Jel e Falâncio
(membros da banda-9 e tem uma duração de 2 minutos e 19 segundos.
A décima-oitava notícia é sobre a saída de Domingos Paciência do
Braga no final da época e é anunciada em 12 segundos. Esta reportagem
insere-se na Editoria Desporto, contém as declarações do próprio treinador do
SC Braga, Domingos Paciência, e tem uma duração total de 58 segundos.
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A décima-nona notícia é sobre o Presidente do Benfica, Luís Filipe
Vieira, que diz confiar em Jorge Jesus, embora assuma erros, e é anunciada
em 7 segundos. Esta reportagem insere-se na Editoria Desporto, conta com as
declarações do próprio presidente do clube, tem Pedro Martins como jornalista
e dura 2 minutos e 23 segundos.
A vigésima e última notícia é sobre a final da Liga Europa e sobre os 12
mil bilhetes que o FC Porto recebeu para Dublin e é anunciada em 9 segundos.
Esta reportagem está inserida na Editoria Desporto, conta com as declarações
de adeptos que dormiram à porta do Estádio do Dragão para conseguir um
bilhete para a final, tem Eduardo Pestana como Jornalista e tem um tempo total
de 2 minutos e 33 segundos.
Às 19h e 59 minutos, o pivô, José Rodrigues dos Santos despede-se e
fecha a edição do telejornal.
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A SIC
A SIC – Sociedade Independente de Comunicação é a primeira estação
portuguesa de carácter privado. A 6 de Outubro de 1992, com o terceiro canal
generalista, deu início às suas transmissões, o que foi um contributo inegável
para o fim de um império de 35 anos da televisão estatal e para a
heterogeneidade da informação.
A SIC é na sua totalidade propriedade da Imprensa – SGPS,SA, de
Francisco Pinto Balsemão. Em Maio de 1995, após três anos de emissão, a
SIC chegou à liderança nas audiências – que em 2005 perde para a TVI – pela
aposta no entretenimento e na informação, aliados a uma estratégia de
marketing vincada, para impor os seus ideias e valores que se regem por:
- Credibilidade
- Qualidade
- Inovação
- Modernidade
- Diversidade
- Dinamismo
- Proximidade
A informação sempre foi uma das prioridades da estação, que ainda hoje
tenta marcar a diferença por um estilo próprio.
Na procura da inovação, a SIC, em 2000, criou o seu primeiro canal por
cabo – a SIC Gold que viria ser substituída pela SIC Comédia.
Hoje, a prioridade de SIC está nos conteúdos da sua SIC Online, onde o
telespectador pode contar não só com a informação mas também com todo o
tipo de programas de entretenimento.
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Neste momento, a SIC é líder em canais por cabo, contando com a SIC
Radical, a SIC Mulher, a SIC K e a SIC Notícias.
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Grelha de análise

Título

Editoria

Tipo

Bocas

Jornalist
a

Temp
o
Pivot

Tempo
total
notícia
7 seg.

20seg

3min.6seg

3seg

26seg

8seg

1min.9seg

6seg

2min

17seg

3min17se
g

14 seg

2min49se
g

Genérico
Abertura Bruxelas
aprova resgate

Plano de ajuda
a Portugal
Plano de ajuda
a Portugal:
José Sócrates
não comenta
taxa de juro
que vai ser
aplicada ao
empréstimo
Bruxelas
aprova
resgate:
Portugal irá
pagar taxa de
juro entre 5.5 e
6% pela verba
emprestada
pela UE
Guerra de
impostos: PSD
defende
imposto único
europeu e
gestão
conjunta das
dívidas
soberanas
Guerra de
impostos:
Sócrates
acusa PSD de
querer acabar
com a taxa
intermédia do
IVA

Guerra de

Política

Economia

Durão
Barroso
Olli Rehn
(comissário
europeu dos
assuntos
monetários)
Rodrigo
Guedes de
Carvalho

Reportage
m

Off

José
Sócrates
Francisco
Louçã
Jerónimo de
Sousa

Economia

Peça

Política

Comentário

Política

Reportage
m

Miguel de
Sousa
Tavares
(comentador
SIC)

Fernand
o de
Sousa

Rodrigo
Guedes
de
Carvalho

_

_

Pedro Passos
Coelho
_

Política

Reportage
m

José
Sócrates
_

Política

Reportage
m

Francisco
Louçã
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impostos
(continuação)

Paulo Portas
Jerónimo de
Sousa

_

9seg

Promo:
Confrontos em
Odivelas

2min20se
g
9seg
12min

Intervalo
Legislativas
2011: Paulo
Portas afasta
cenário do
governo de
coligação com
PS de
Sócrates
Legislativas
2011
(continuação)
Plano de ajuda
a Portugal:
Associação
Nacional de
Municípios
“medidas
previstas são
cortes cegos”
Promo:Porto
festejou título.
Pinto da Costa
fez um pedido
a Villas-Boas
Incêndio em
Guimarães:
fogo afectou
fábrica têxtil e
consumiu
toneladas de
fio
Acidente na
VCI: despiste
de camião
provocou 1
morto
Confrontos em
Odivelas:
dezenas de
moradores
tentaram
impedir polícia
de deter
suspeito de
roubo
Assalto em
Alcobaça:
grupo fez

Paulo Portas
José
Sócrates

Política

Política

Comentário

Miguel Sousa
Tavares

Fernando
Ruas
(presidente
Associação
Nacional de
Municípios)

Sociedade

_

15seg

2min20se
g

2seg

3min5seg

16seg

3min16se
g

_

_

10seg

Nacional

Reportage
m

Nacional

Reportage
m

Sociedade

Reportage
m

Bento
Marques
(comandante
dos
bombeiros de
Guimarães)
Subintendent
e João
Fernandes
(comandante
divisão de
trânsito PSP
Porto)

Comandante
Resende
Silva (PSP
Loures)
Duas
testemunhas
Quatro
testemunhas
Fernando
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_

12seg

1min

_

10seg

1min4seg

_

15seg

2min
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explodir caixa
multibanco no
edifício da
junta de
freguesia
Martingança
Alegado Triplo
Homicida:
Francisco
Leitão
começou a ser
julgado num
processo de
posse de arma
ilegal
Promo: Crise:
cada vez mais
jovens que
prometem
melhoras
Morte de Bin
Laden: EUA
querem
interrogar 3
viúvas do líder
da Al-Qaeda
detidas no
Paquistão
Morte de Bin
Laden
(continuação)
Guerra civil na
Líbia: NATO
realizouataque
s contra alvos
na região de
Tripoli
Transplante de
rosto nos EUA:
cirurgia
complexa deu
novo rosto a
homem de 25
anos, vítima de
acidente
Morte de
imigrantes
ilegais:
embarcação
com 400
pessoas virou
ao embater em
rochas na ilha
de Lampedusa
Deslizamento
de terras na
China: 14
mortos e 8
desaparecidos

Sociedade

Reportage
m

Sociedade

Peça

Escudeira
(presidente
JF
Martingança)

Fernando
Carvalhal
(Advogado de
Francisco
Leitão)

_

10seg

1min

_

17seg

3min10se
g

_

Internaciona
l

Reportage
m

Internaciona
l

Internaciona
l

11seg

Testemunha

_

18seg

2min10se
g

Comentário

Miguel Sousa
Tavares

Rodrigo
Guedes
Carvalho

13seg

2min53se
g

Peça

_

_

11seg

2min11se
g

Internaciona
l

Reportage
m

Dallas Wiens
(paciente)
Guimarães
Ferreira
(cirurgião
plástico)

_

19seg

3min20se
g

Sociedade

Off

Rodrigo
Guedes
Carvalho

Rodrigo
Guedes
Carvalho

29seg

29seg

Internaciona
l

Off

Rodrigo
Guedes
Carvalho

Rodrigo
Guedes
Carvalho

20seg

20seg
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em dormitório
de mina a céu
aberto perto de
Guilian
Crise nuclear
no Japão:
primeiroministro
japonês
renuncia ao
salário
enquanto a
situação não
se resolver
Menos Elvis:
nome Elvis não
consta do top
dos mil nomes
mais usados
nos EUA
Promo:Futuro
Hoje: sistema
de orientação
para cegos
feito por
portugueses
Marquises
ilegais: estimase que cerca
de 90% das
marquises do
país estejam
ilegais
Domingos
deixa Braga:
treinador dos
minhotos já
assumiu que
vai abandonar
a equipa no
final da época
FCP campeão
nacional: título
celebrado no
Palácio da
Bolsa no Porto
Luís Filipe
Vieira:
presidente não
promete o
título na
próxima época

Peregrinação
de 13 de Maio:
milhares de

Internaciona
l

Off

Rodrigo
Guedes
Carvalho

Rodrigo
Guedes
Carvalho

Internaciona
l

Off

Rodrigo
Guedes de
Carvalho

Rodrigo
Guedes
de
Carvalho

24seg

24seg

16seg

16seg

11seg

Sociedade

Reportage
m

Desporto

Reportage
m

Desporto

Reportage
m

Desporto

Peça

Rita Madeira
(vereadora da
câmara
municipal da
Amadora)
Três
testemunhas

Domingos
Paciência
(treinador do
Sporting de
Braga)

João
Moutinho
(jogador do
FCP)

Luís Filipe
Vieira

Maria
Conceição
Pereira
(voluntária)
Licínia
Rodrigues
(voluntária)
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_

21seg

3min21se
g

_

11seg

2min13se
g

_

17seg

1min17se
g

_

18seg

1min18se
g
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peregrinos
percorrem
caminho a pé
até ao
santuário de
Fátima

Sociedade

Reportage
m

Euromilhões

Sociedade

Nacional

Andar sem ver:
guio é sistema
para ajudar
cegos
desenvolvido
por
portugueses
Stomp em
Portugal: grupo
que utiliza
objectos para
fazer música
actua no
casino de
Lisboa até 22
de Maio

Cultura

Meteorologia

_

12seg

3min17se
g

Reportage
m

Ana Gomes
(voluntária)
Maria Cristina
Beleco
(peregrina)
Ana Gomes
(voluntária)
Sofia Brito
(peregrina)
Adelaide
Alves
(peregrina)
José Matias
(vendedor de
jogo)

_

31seg

2min40se
g

(Futuro
Hoje)

Lourenço
Medeiros
(SIC)

Lourenço
Medeiros

18seg

6min

8seg

3min8seg

2seg

27seg

Nathaniel
Conroy
(stomper)
Laetitia
Lawrence
(stomper)
Andrew
Patrick
(stomper)

Reportage
m

Off

Rodrigo
Guedes de
Carvalho

Rodrigo
Guedes
de
Carvalho

Fecho da
Edição

16seg

Designação do jornal: Jornal da Noite
Data: 10 de Maio de 2011
Início: 20:00
Primeira parte: 20:00 - 20:15’
Intervalo: 20:15’ – 20:27’ (duração: 12 minutos)
Segunda parte: 20:27’– 21:23’(inclui espaço “Futuro Hoje”)
Jornalista Pivot: Rodrigo Guedes de Carvalho
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Perante uma análise aprofundada deste noticiário, foi possível a
percepção de umas algumas características-chave da plataforma noticiosa em
que se insere.
O noticiário inicia-se com o habitual genérico de tons alaranjados, uma
das cores da estação. O pivot encontra-se sentado e aguarda a sua entrada a
fim de introduzir a notícia de abertura. É uma figura séria e que transmite
calma, que é levada a sério.
Volvidos os 8 segundos ocupados pelo genérico, o telejornal arranca às
20 horas em ponto com a notícia de abertura que conta com um tempo total de
3 minutos e 6 segundos. A editoria com a qual é, por nós, classificada é
economia, que perfaz as três próximas notícias.
“Plano de ajuda a Portugal” é o título do off que se segue, o primeiro de
cinco.
É de destacar que, neste telejornal, valoriza-se as editorias “políticanacional-sociedade”, às quaisé dedicada uma grande carga do espaço
noticioso.
O estilo é “peça” e surge no seguimento do off anterior. Contando com
declarações de José Sócrates, Francisco Louçã e Jerónimo de Sousa,
respectivamente, esta é a terceira notícia (off incluído) do Jornal da Noite, a
última antes do primeiro comentário do líder de opinião Miguel Sousa Tavares,
com o qual este noticiário conta todas as segundas – excepcionalmente neste
dia em análise, a uma terça-feira – e cuja apresentação levou 6 segundos a ser
anunciada pelo pivot.
A quarta notícia (não contando com o comentário de Miguel Sousa
Tavares) é também ela sobre política e contém declarações do líder do PSD,
Passos Coelho. Esta acontece ao minuto 7’ deste telejornal.
As notícias seguem-se no âmbito da mesma editoria até aqui referida,
todas mais ou menos com a mesma duração. Para além da particularidade
acima esclarecida – o facto de Miguel Sousa Tavares ser presença excepcional
neste noticiário de terça-feira –, este telejornal apresenta, ao longo dos seus 71
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minutos e 7 segundos (uma hora e sete minutos), quatropromos: a primeira
sobre o confronto que aconteceu em Odivelas.A segunda sobre um pedido feito
por Pinto da Costa ao actual treinador do FCP num jantar de festejo pelo título,
a terceira anuncia a crise conjuntural, onde o pivot anuncia que há cada vez
mais jovens que prometem melhoras. Já a terceira, tal como acontecia nas
edições do ano passado (anunciava-se a rubrica “Perdidos e Achados” que
contava com reportagens de investigação), prevê o espaço “Futuro Hoje” com o
jornalista Lourenço Medeiros que traz as novidades dos gedgets mais recentes
no mercado – internacional, na maioria das vezes – e as mais avançadas
tecnologias. No presente telejornal, por exemplo, foi anunciado um novo
sistema de ajuda de orientação para cegos, uma invenção nacional.
No espaço depois do intervalo (que se fez aos 15 minutos do noticiário),
tendo este durado 12 minutos, abundam as notícias dedicadas à Sociedade e
são feitas mais três intervenções do comentador Miguel Sousa Tavares.
Ao nível da editoria de desporto, esta aparece três vezes ao longo do
Jornal da Noite: uma notícia dá ênfase ao Sporting de Braga, outra destaca o
Futebol Clube do Porto, outra o SLB, respectivamente.
Quanto à cultura, esta editoria aparece uma vez mas é-lhe dada
bastante relevância, uma vez que conta com três entrevistas (declarações de 3
‘stompers’) e dura 3 minutos e oito segundos. De referir que este é o único
momento em que o pivotse levanta e dirige ao painel onde se encontra a
notícia.
O telejornal chega assim ao fim, depois da apresentação/de um off da
metrologia que prevê o tempo para o dia seguinte.
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A TVI
A TVI surgiu como o segundo canal privado português, tendo iniciado as
emissões cinco meses depois da SIC. Apesar do nome “Televisão
Independente”, teve como identidade inicial o número 4, por ser o quarto canal
em sinal aberto. Era detida por algumas instituições importantes ligadas à
Igreja Católica, como a Rádio Renascença, a Universidade Católica
Portuguesa e a União das Misericórdias, e também por empresas de
comunicação

social,

como

a

Antena

3

Televisión,

a

Compagnie

Luxembourgeoise de Télédiffusion, a SBS Broadcasting, a Yorkshire Television
ou a Sonae, para além de muitos outros meios de comunicação mais
pequenos. Resultado da maioria accionista católica, a programação da TVI era
realizada de acordo com os valores cristãos.
Até ao ano 2000, a TVI assumiu o papel de uma "alternativa" de serviço
de radiodifusão televisiva, dedicando parte do seu tempo para públicos-alvo
distintos, com a parte da manhã dedicada às donas-de-casa e idosos e a parte
da tarde aos jovens. Nessa época, transmitiu muitos programas importados e
raros momentos de produção nacional, ficando conhecida por emitir séries e
filmes, como “X-Files” e “Baywatch”. Fez ainda a contratação de nomes
importantes da televisão em Portugal como Manuel Luís Goucha, mas as
audiências nunca atingiram os objectivos esperados, fazendo a empresa entrar
numa crise financeira. A partir do período entre 1999 e 2000, as audiências da
TVI aumentaram, precisamente quando começou a apostar em programas de
ficção nacional. Com a conquista desses bons resultados, a TVI aumentou e
melhorou a sua oferta de novelas e séries portuguesas, registando inúmeros
sucessos. A estação apostou também em programas infantis, como "Batatoon",
e em novos noticiários, para além de reality shows, iniciando esta geração com
o "Big Brother".
A grande reviravolta que levaria esta estação à liderança do horário
nobre ocorreu a cargo de José Eduardo Moniz. Este sucesso deveu-se,
também, à compra da totalidade da empresa, em 1999, pelo grupo de
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comunicação social Media Capital, o que permitiu sinergias com os restantes
meios do grupo e uma maior estabilidade.
Em 2004, a TVI tornou-se, pela primeira vez, líder absoluta de
audiências no período chamado all-day (7:00 - 2:30), tendo ultrapassado a SIC.
Para isso, muito contribuíram os resultados da ficção nacional e de reality
shows.
A empresa lançou, no dia 26 de Fevereiro 2009, na posição 7 da grelha
da ZON TV Cabo, a TVI24, um canal dedicado à informação vinte e quatro
horas por dia. Prevê ainda lançar outro canal, de ficção/entretenimento.
Actualmente, a rede mais vista do país é conhecida por ter uma
programação composta quase exclusivamente por conteúdos portugueses. A
sua grelha televisiva é uma mistura de produções portuguesas como
telenovelas, séries, reality/talent shows, concursos, espaços informativos e
desportivos e alguns filmes/séries internacionais (na sua grande maioria norteamericanos). É actualmente propriedade da Media Capital.
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Grelha de Análise

Título

Editoria

Tipo

Bocas

Ajuda externa
financeira:Portugal vai
pagar juros acima dos
5,5% à União Europeia

Economia

Reporta
gem

Olli
Rehn(Comissári
o europeu dos
assuntos
económicos);
Durão Barroso

Legislativas 2011:Pedro
Passos Coelho chega à
TVI para debate com
Jerónimo de Sousa

Política

Depósitos sobem em
Portugal: Famílias
colocaram nos bancos
mais 499 milhões de
euros num mês

Economia

Benefícios Fiscais:JP
Sá Couto recebe
incentivos fiscais do
estado enquanto arguida
em fraude fiscal

Sociedad
e

Desemprego:Portugal
tem a quinta taxa mais
elevada entre países da
OCDE

Sociedad
e

Subida nas
Exportações:As vendas
ao estrangeiro
cresceram 17 por cento
entre Janeiro e Março
Legislativas: Jerónimo
de Sousa chega àTVI

Economia

Ajuda Externa: Mais
dinheiro para a Grécia

Economia

Gabinete de Crise do
jornal das 8

Economia

Ajuda Externa:

Política

Jornalista

Tem
po
Pivot

Genérico
Pedro
Moreira
24
seg

2min
27se
g

31
seg

31se
g

21
seg

1min
46se
g

23se
g

2min
38se
g

_

José
Alberto
Carvalho

12se
g

36se
g

_

José
Alberto
Carvalho

4seg

24se
g

31
seg

31se
g

6seg

53se
g

12
Seg

3min
31se
g

9seg

1min

Directo
_

Peça

José
Alberto
Carvalho

Filipa
Cereja
_

Peça

Joana
Rodrigues
_

Política

Off

Off

Directo
_
Off
_
Análise

Reporta
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Tem
po
Total
notíci
a
10
segu
ndos

Paulo Almoster

Francisco Louçã

José
Alberto
Carvalho
José
Alberto
Carvalho
Paulo
Almoster
e José
Alberto
Carvalho
_
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Francisco Louçã “Taxa
de Juro é inaceitável e
um insulto à economia
Legislativas
2011:Secretário Geral
do PS acusa Pedro
Passos Coelho de não
cumprir acordo com a
TROIKA
Legislativas:Paulo
Portas defende um IRS
convidativo a trabalhar
mais e produzir mais
Lista do PS em Lisboa:
Alberto Costa,Maria de
Belém,Jorge Lacão
acompanham Ferro
Rodrigues
Coligação
Governamental: Paulo
Portas recusa integrar
governo liderado por
José Sócrates
Legislativas 2011:
Frente-a-frente entre
José Sócrates e Portas
foi o momento mais visto
Promo: Passos x
Jerónimo na TVI
Acidente no Porto:
Despiste de Camião
provoca um morto e três
feridos
Incêndio em Guimarães
que começou às 14:30h
ainda não está
controlado
Ordem dos Advogados:
Estudantes de Direito
recebem Bastonário com
protestos

gem

Política

Política

Política

Política

Política

Reporta
gem

Reporta
gem

Reporta
gem

Peça

(líder Bloco de
Esquerda);
Jerónimo de
Sousa
José
Sócrates(líder
PS), Francisco
Louçã, Jerónimo
de Sousa
Paulo
Portas(líder
CDS),Pedro
Passos Coelho
António da Silva
Pereira, Isabel
Moreira,Inês de
Medeiros,Ferro
Rodrigues
Paulo Portas,
José Sócrates

Off
_

9seg

Beatriz
Jalón
43se
g

2min
39se
g

_

23se
g

2min

_

15se
g

2min
35se
g

_

14se
g

2min
35se
g

86se
g

86se
g

José
Alberto
Carvalho

14se
g
Nacional

Off
_

Nacional

Off
_

Sociedad
e

Reporta
gem

Marinho
Pinto(Bastonário
Ordem dos
Advogados) e
Francisco
Rodrigues
Santos(Presiden
te AE Direito)

José
Alberto
Carvalho

1min
3seg

1min
3seg

José
Alberto
Carvalho

26
seg

26se
g

28se
g

1min
57se
g

Lisete
Reis

Promo: Festa a mais

21se
g
15mi
n

Intervalo
Incidentes em Odivelas:
3 suspeitos obrigados a
apresentações
periódicas até
julgamento
Benfica:Luís Filipe Vieira
assume o insucesso da
temporada

Sociedad
e

Desporto

Peça

Peça
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Comissário
Resende da
Silva(PSP) e
testemunha
Luís Filipe Vieira
( Presidente do
Benfica)

_

16se
g

1min
29se
g

Rita
Mendonç
a

15se
g

2min
24se
g
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Revelação: Domingos
Paciência assumiu pela
primeira vez saída do
Braga
Remédio Santo: Nova
novela da TVI estreia a
16 de Maio, romanc,
humor, traições e elenco
de luxo é gravada em
Viseu

Desporto

Debate Frente-a-frente
moderado por Judite de
Sousa

Política

Sociedad
e

Peça

Reporta
gem

Debate

Domingos
Paciência
(Treinador do
Braga)
Margarida
Marinho (actriz),
João
Catarré(actor),
Bernardo
Bairrão(administ
rador
MediaCapital) e
João Cotrim
Figueiredo(Direc
tor –geral TVI)
Judite de
Sousa, Pedro
Passos
Coelho(líder
PSD), Jerónimo
de
Sousa(secretári
o-geral PCP)

_

9seg

1min
6seg

13se
g

1min
35se
g

_

_

Catarina
Canelas

Judite de
Sousa

Fecho da Edição

10se
g

Designação do Jornal: Jornal das oito
Data: 10 Maio 2011
Início:20:00h
Primeira parte:20:00h às 20:25h
Intervalo:20:25h às 22:40h
Segunda parte:20:40h até 21:34h(inclui debate legislativo, que começou
às 20:45h e terminou às 21:34h)
Jornalista Pivot: José Alberto Carvalho

O início do Jornal das oito , sofreu uma mudança na forma como a
imagem se apresenta ao público televisivo.
Com mudanças nas chefias da TVI, nomeadamente o facto de José
Alberto Carvalho ter passado a director geral de informação, existe uma maior
preocupação da estação televisiva em diferenciar-se do que era “antes” e
passar a encarar a actualidade e o futuro como o ponto fucral.
Assim, existe uma relação entre as cores do estúdio e mensagem que a
cadeia televisiva tenta passar; cores vivas e vibrantes são a aposta máxima da
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TVI, o que só reflecte a forma como eles “dão” as notícias:frontais, pessoais e
por vezes incovenientes.
No entanto, a análise que nos propomos realizar é meramente
informativa e de análise, não tecendo qualquer tipo de comentário pessoal.
No dia 10 de Maio de 2011, dia escolhido para a gravação deste jornal
da noite, foi necessário perceber de antemão qual a dimensão que o jornal
teria, na medida em que três das quatro televisões portuguesas (RTP1, SIC e
TVI), têm convidados especiais que funcionam como comentadores e líderes
de opinião(principal incidência na SIC e TVI); para além disso, numa época em
que os debates eleitorais são um focus das televisões, também a TVI não fugiu
à regra e incluiu no tempo de antena do jornal, o “Debate Frente-a-frente”
mediado por Judite de Sousa, que no dia em questão contava com a
participação de Jerónimo de Sousa e Pedro Passos Coelho.
Após a constatação de que seria apresentado o debate em directo por
volta das 20horas e 45 minutos, percebi que o jornal teria uma dimensão
diferente da que geralmente costuma ter(ronda uma hora e um quarto, uma
hora e vinte minutos, geralmente).
A notícia de abertura deste jornal referia-se à ajuda externa financeira,à
qual Portugal recorreu: “Ajuda externa financeira:Portugal vai pagar juros acima
dos 5,5% à União Europeia”.
A editoria a que pertence esta notícia foi classificada pelo grupo como
Economia, no entanto pensamos que também em Nacional se poderia
encaixar. Apesar de ser uma notícia referente a Portugal(governo), é possível
perceber que automaticamente é um dado que afecta os portugueses e a sua
população, na medida em que na realidade será a população que suportará
estes custos.
Seguidamente, o grande foco noticioso vai para a chegada de Passos
Coelho à TVI, para o debate que se realizará nessa mesma noite com jerónimo
de Sousa; a terceira notícia é uma notícia econonómica e é inteiramente
dedicada aos depósitos que subiram em Portugal. O facto de esta notícia estar
neste lugar tem a ver mais uma vez, com o facto de ser uma actualidade
demasiado presente para a população.
De seguida uma notícia sobre benefícios fiscais e a seguinte está
enquadrada na editoria sociedade e tem a ver com a taxa de desemprego de
Portugal.
Como podemos verificar apenas na primeira notícia temos declarações
de personalidades sendo que as próximas declarações serão apresentadas
apenas a partir do Gabinete de Crise com Paulo Almoster.
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Devemos salientar este espaço do jornal, isto porque é através de
gráficos e tabelas que o analista econonómico tenta clarificar as ideias dos
portugueses, sobre os aspectos económicos que têm estado em voga nos
últimos tempos.
As restantes notícias até ao intervalo, após 25 minutos do início do jornal
da noite, dividem-se em várias editorias (nacional, política, sociedade), sendo
que exactamente no momento antes do anúncio do intervalo, temos uma
“promo” que se refere a um dos assuntos apresentados na segunda parte da
emição.
Estas “promos”, regra geral têm como tópicos dominantes o Desporto ou
Sociedade, temas abordados mais no final do jornal.
O intervalo teve a duração de quinze minutos e foi totalmente absorvido
por publicidade, publicidade esta que tanto se referia a marcas como a
programas da própria estação.
O início da segunda parte deu-se às 20:40h e teve a duração de apenas
5 minutos, isto porque, o debate legislativo estava incluído neste mesmo
jornal.Nesta segunda parte, todas as reportagens e peças apresentadas têm
registo sonoro, na medida em que se referem todos a acontecimentos
nacionais, das editorias sociedade, desporto e cultura.
Por último, importante re-frisar o facto de que a emissão acabou às
21:34h, sendo que o fecho da edição contou novamente com a presença de
José Alberto Carvalho, pivot, e durou sensivelmente 60 segundos, ou seja um
minuto.
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Análise das Editorias
Como podemos analisar no gráfico representado1 , nas sete editorias
consideradas(nacional,política,

desporto,sociedade,internacional,

cultura

e

economia), o valor mais alto que constamos pertence a duas editorias
diferentes, política e sociedade, logo precedidas por “internacional”. De seguida
temos as editorias nacional, desporto e economia.
Assim, esta primeira análise não se centra tanto na televisão escolhida,
mas sim a quantidade de notícias apresentadas em cada uma das editorias
(note-se que o mínimo é 0 e o máximo 10 notícias por categoria).
Analisando cada uma das televisões, podemos fazer uma análise mais
exaustiva sobre cada uma das categorias. No primeiro caso, nacional, é a
RTP1 quem lidera, com seis notícias totais sobre o país, segue-se a SIC com
três e por último a TVI com apenas duas; no caso da política, a situação
inverte-se e quem vai à frente neste campo é a TVI, em parte devido ao debate
que se iria realizar mais tarde.Com sete notícias, a SIC fica em segundo lugar e
como tal, a RTP1 em último (três). A nível de desporto deu-se um empate a
três notícias entre RTP1 e SIC (ambas com duas), com a TVI ter menos uma
que a concorrente.
No âmbito da sociedade, quem se destaca é sem dúvida a SIC, talvez
pelo facto de o seu notciário ter sido o mais longo dos três, havendo uma
aposta maior neste tipos de tópicos;seguiu-se TVI com 4 e RTP1 com apenas
uma.
Na antepenúltima editoria,foi a SIC quem mais se destacou com oito
notícias totais, ao passo que RTP1 e TVI têm quatro e zero, respectivamente;
na editoria cultura apenas a SIC teve um momento dedicado a este tema. Por
último, numa das editorias mais presentes em todos os telejornais diários,
tivemos como resultado valores bastante próximos: três para RTP1, duas para
SIC e cinco para TVI, novamente esta última devido ao debate eleitoral.

1

Ver anexo 1, gráfico 1 pag.35
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Análise dos tipos/géneros jornalísticos
Nesta análise dos tipos/géneros jornalísticos, podemos observar, no
gráfico em anexo2, que o predominante é Reportagem.
No primeiro tipo,o off, a TVI teve maioria de seis notícias nesse género
ao passo que Sic teve cinco notícias e RTP1 apenas uma. No caso da
Reportagem, como já foi acima referido, a SIC teve maioria com dezasseis
notícias, logo precedida da RTP1 com treze notícias.
Quanto aos directos, apenas a SIC não teve qualquer tipo de
reportagem em directo. Analisamos ainda, a questão dos debates, análises
semanais e comentários, sendo que a RTP1 não teve qualquer tipo de
participação nestes géneros jornalísticos, apenas a TVI e a SIC. Ressalve-se
ainda que nos comentários apenas a SIC teve a participação de Miguel Sousa
Tavares e a TVI contou com Paulo Almoster no “Gabinete de Crise”.

2

Ver anexo 1, gráfico 2 pag.35
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Análise comparativa dos alinhamentos
Na análise dos três telejornais podemos verificar que só a SIC é que
passou uma notícia sobre Cultura. Nos restantes canais a cultura foi totalmente
esquecida, dando lugar a notícias sobre economia e política.
A Economia teve maior destaque na TVI e na RTP, ficando a SIC para
terceiro lugar.
A política teve mais destaque na T VI, seguindo-se a SIC e, por fim, a
televisão estatal. A RTP deu muito mais detaque às notícias de âmbito
nacional, enquanto que a TVI foi o canal que deu menos relevância a essa
editoria.
A RTP e a SIC deram exactamente o mesmo destaque às notícias de
Desporto; a TVI deu menos.
No que diz respeito à Sociedade, a SIC deu muito mais destaque a esta
editoria do que a RTP, que foi a estação que deu menos relevância a este tipo
de temas.
Sobre a editoria Internacional, a SIC dá mais destaque do que a RTP,
enquanto a TVI nem sequer passa notícias sobre o que se passa no mundo.
Podemos então concluir, no que às editorias diz respeito, que a RTP dá
primazia às notícias nacionais, a SIC dá mais relevância à Sociedade a às
notícias internacionais e o TVI concede maior destaque às notícias sobre
política. As notícias sobre saúde são completamente ignoradas nos três canais
televisivos.
No que diz respeito aos tipos/géneros jornalísticos, o off é mais utilizado
pela TVI, depois pela SIC, com puca diferença, e em muito poucas vezes pela
RTP. A reportagem é o género mais comum em todos os telejornais, sendo que
na RTP e na SIC é utilizado com muito mais frequência. O directo nem sequer
é utilizado na SIC e tem muito pouca relevância na RTP e na TVI. A peça é
mais utilizada na TVI e na SIC do que no jornal da RTP. A análise e o debate
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são apenas utilizados na TVI e com muito pouca relevância. Os comentários
aparecem apenas na SIC, também com pouca relevância.
Podemos concluir que a TVI tem mais variedade de géneros, o que
mostra uma maior preocupação em diversificar a forma de dar a informação ao
espectador.
A notícias de abertura dos três telejornais diferem completamente. A
RTP, televisão do Estado, abre com uma notícia sobre Sociedade que relata os
confrontos generalizados em Odivelas, com uma duração de 4 minutos e 35
segundos. A SIC, estação privada, abre o telejornal com uma informação sobre
Política onde conta que Bruxelas reprovou o plano de resgate aconselhado
pela Troika, notícia que tem um tempo total de 3 minutos e 6 segundos. A TVI,
também privada, abre com uma notícia de Economia sobre os juros que
Portugal vai pagar à União Europeia por causa da ajuda externa, e tem uma
duração de 2 minutos e 27 segundos.
O telejornal da RTP começou às 19h00 e terminou às 20h00, devido à
primeira semi-final do Festival Eurovisão da Canção 2011. O telejornal da SIC
começou às 20h00 e terminou às 21h23, inclindo o espaço “Futuro Hoje”. O
telejornal da TVI, começou às 20h00 e terminou às 21h34, incluindo o debate
lesgislativo que teve início às 20h45. Em relação aos intervalos, na RTP teve
uma duração de 9 minutos, na SIC teve uma duração de 12 minutos e na TVI
durou 15 minutos.
Em relação às promos durante as edições dos telejornais, a RTP contou
com duas promos, uma a nível nacional e outra a nível económico; a SIC
contou com quatro promos, uma sobre a sociedade, outra sobre desporto,
outra sobre a crise e a última sobre um sistema de orientação para cegos; a
TVI contou também com duas promos, uma sobre o frente-a-frente entre
Passos Coelho e Jerónimo de Sousa e outra intitulada “Festa a mais” sobre a
entrevista de Luís Filipe Vieira à Benfica TV.
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Conclusão
Após exaustiva análise aos noticiários estudados, é-nos possível
concluir que o traçar previa e cuidadosamente delineado com que cada
estação planeia o seu telejornal está bem patente nos três canais.
Não são só aqueles mas também os pivots dão um certo cunho de
carácter pessoal às notícias que apresentam, seja na maneira como as
introduzem, no discurso que adoptam, na expressão facial que utilizam, etc.
A forma como cada um deles inicia o telejornal ou se despede do
telespectador, o modo como se posiciona, tudo isso tem mais ou menos
importância no cativar os telespectadores. Outros exemplos com o mesmo fim
são o uso de noticias breves em que o pivot faz o off, pouco entediantes para
não dispersar e/ou aborrecer a audiência, a utilização de promos bem
dispersas ao longo do noticiário, que visam captar o máximo de atenção dos
telespectadores, “prendendo-os” ao ecrã na curiosidade/expectativa de ver o
que se segue.
Outro aspecto que importa salientar relaciona-se com o facto de a
notícia em televisão representa rum veículo de transmissão privilegiado para a
audiência mais analfabeta, uma vez que saber ler e escrever não é uma
condição necessária para reter a informação que lá passa. Por ser um meio
barato e de fácil acesso, a informação noticiosa em televisão desempenha
assim um papel educador na sociedade.
Para finalizar, resta apenas frisar que na estação SIC foi a rara a
identificação das reportagens e peças (exempl:caixas de texto que vão
acompanhando áudio). Na maior parte das situações, os jornalistas não são
identificados nem com legenda nem com vivo e isso, a nosso ver, representa
uma falha.
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Anexo 1
Gráfico 1:Análise das Editorias
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Gráfico 2: Análise dos tipos/géneros jornalísticos
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