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Introdução 

 

A educação é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Cada um procura 

livremente a sua forma de aprender, tanto através de contactos e trocas interpessoais, 

como recorrendo aos livros, jornais, televisão, rádio, etc. Nesta óptica o apoio da 

comunicação social é indispensável na divulgação e formação da promoção da 

educação, proporcionando assim a sua chegada às sete partidas do mundo. 

 

Nota-se que a maioria da população tem acesso a estes veículos de comunicação, mais 

concretamente a rádio. Por ser um dos grandes veículos de comunicação com 

programação diversificada, exerce uma maior influência na vida diária das pessoas, 

tanto em zonas urbanas como nas rurais.  

 

Ela é rica em sugestões e a sua capacidade de criar imagens, suscita uma fina sensação 

de intimidade com o ouvinte que recebe a mensagem. Esse veículo de comunicação tem 

como característica, o apelo da fala directa com o público, o contacto íntimo entre o 

ouvinte e o locutor.  

 

Assim, motivado pela cultura da oralidade, pelo seu grande poder de penetração nas 

áreas rurais, boa parte delas sem acesso à energia eléctrica, a rádio é ainda o principal 

meio de comunicação, justificando-se, o seu grande potencial da sociedade na educação. 

 

A rádio é o meio de comunicação que oferece maior possibilidade de acesso no tempo e 

no espaço. Actualmente em Cabo Verde, várias são as estações de rádio, emitindo 

músicas, programas informativos, desportivos, pelos quatro cantos do nosso 

arquipélago, cada uma com o seu objectivo, informando, alegrando e animando assim 

os seus ouvintes. 

 

É neste âmbito que seleccionamos as Rádios da Cidade da Praia, como sendo rádios 

generalistas, temáticas e comunitárias, que versa sobre as escolhas, meios e métodos do 

processo de formação e educação e que poderá ter um papel muito importante no 

desenvolvimento da mesma.  
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Segundo vários autores a rádio é um instrumento importantíssimo na aprendizagem e 

formação das pessoas. Nesta linha de pensamento podemos chegar à conclusão que 

através dela podemos informar as pessoas, educá-las e formá-las. 

 

Nesta lógica de ideias, muitos são os motivos que levam à escolha deste tema “A 

educação na sociedade Praiense: O contributo das rádios locais”,  

 

1. Qual o papel das rádios da Cidade da Praia no processo de desenvolvimento 

da educação? 

2. Quais as metodologias usadas e a quem se direccionam? 

 

Conhecer as contribuições/participação das Rádios da Cidade da Praia no processo de 

formação e educação em Cabo Verde é o nosso propósito. Para esta pesquisa limitamo-

nos à cidade da Praia, por ser aqui que se encontra o maior número de rádios. 

 

O trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, a saber: Capitulo I – Rádio e 

Educação; Capítulo II – História da Rádio em Cabo Verde; Capítulo III – 

Enquadramento Metodológico; Capitulo IV – Conclusões e Recomendações. 

 

 O primeiro e segundo capítulos integram os pressupostos teóricos que serviram 

de base a este estudo, com enfoque na história da rádio no mundo, os conceitos 

de rádio, radiodifusão, comunicação, educação, assim como os aspectos da rádio 

e educação, as funções e tipo de rádios. Também trataremos dos conceitos de 

entretenimento e informação e por último a história das rádios em Cabo Verde. 

 O terceiro capítulo, Enquadramento Metodológico, define a problemática deste 

estudo e as questões desde investigação levantadas, apresenta a descrição da 

metodologia utilizada e sua justificação. 

 No último capítulo deste trabalho, apresentam-se alguns dados conclusivos, bem 

como algumas recomendações para estudos futuros. 
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1. Capítulo I – Rádio e Educação  

 

 

1.1. Conceito de Rádio 

 

Entende-se por Rádio ao recurso tecnológico das telecomunicações utilizado para 

propiciar comunicação por intermédio da transcepção de informações previamente 

codificadas em sinal electromagnético que se propaga através do espaço. 

 

Do entendimento do que é a rádio e o seu papel, registamos a seguinte explanação do 

Dicionário de Ciências da Comunicação: 

 

“A rádio é um meio de comunicação que se generalizou no início do 

século XX, através de emissões regulares que passaram a ser escutadas 

por largas audiências, ao ponto de se considerar que constitui a 

primeira forma de comunicação de massa. Hoje, a Rádio mantém um 

papel preponderante no sistema mediático, enquanto meio de 

entretenimento e de informação, possuindo elevada capacidade para 

informação em directo. A rádio desempenhou um papel importante 

durante o período da Segunda Guerra Mundial, como veículo 

privilegiado de informação. Na década de 60, inicia-se o processo de 

proliferação de estações temáticas e localizadas. Em fase experimental 

estão já as emissões de rádio digital, consequência do aparecimento das 

Novas Tecnologias de Comunicação.”
1
 

 

                                                
1 Szymaniak, Wlodzimierz Jozef, [et al]. (2002), Dicionário de Ciências da Comunicação, Porto, Porto 

Editora, p. 202.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transceptor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Codifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_f%C3%ADsico
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Uma estação de radiocomunicação é o sistema utilizado para executar contactos à 

distância entre duas estações, ela é composta basicamente de um transceptor 

(transmissor-receptor) de radiocomunicação, de uma linha de transmissão e da antena 

propriamente dita. A este sistema dá-se o nome de sistema irradiante. O rádio é um 

sistema de comunicação através de onde ondas electromagnéticas propagadas no 

espaço, que por serem de comprimento diferente são classificadas em ondas curtas de 

alta frequência e ondas longas de baixa frequência, assim, utilizadas para fins diversos 

como televisão, rádio, avião, etc. 

Os sistemas de radiocomunicação normais são formados por dois componentes básicos: 

 Transmissor – composto por um gerador de oscilações, que converte a corrente 

eléctrica em oscilações de uma determinada frequência de rádio; um transdutor 

que converte a informação a ser transmitida em impulsos eléctricos equivalentes 

a cada valor e um modulador, que controla as variações na intensidade de 

oscilação ou na frequência da onda portadora, sendo efectuada em níveis baixo 

ou alto. Quando a amplitude da onda portadora varia segundo as variações da 

frequência e da intensidade de um sinal sonoro, denomina-se modulação AM. Já 

quando a frequência da onda portadora varia dentro de um nível estabelecido a 

um ritmo igual à frequência de um sinal sonoro, denomina-se modulação FM; 

 

 Receptor – Tem como componentes principais: a antena para captar as ondas 

electromagnéticas e convertê-las em oscilações eléctricas; amplificadores que 

aumentam a intensidade dessas oscilações; equipamentos para desmodulação; 

um alto-falante para converter os impulsos em ondas sonoras e na maior parte 

dos receptores osciladores para gerar ondas de radiofrequência que possam se 

misturar com as ondas recebidas. 

Transmissor  

O radiotransmissor converte sinais sonoros, analógicos ou digitais em ondas 

electromagnéticas, enviando-os para o espaço através de uma antena transmissora, para 

serem recebidos por um radiorreceptor, por exemplo, emissoras de AM, FM ou de TV 

Alem do LW. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_anal%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modula%C3%A7%C3%A3o_em_Amplitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modula%C3%A7%C3%A3o_em_frequ%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV
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Transceptor 

O rádio-transceptor, funciona das duas formas, como transmissor e receptor, alguns 

exemplos de transceptor são, o telemóvel, os radares nos aeroportos, os equipamentos 

de comunicações em veículos oficiais, e de empresas particulares. 

Além da radiodifusão, existem outras modalidades na utilização de equipamentos 

emissores de radiofrequência que influenciam nas radiocomunicações. 

 Radiotelegrafia, bastante utilizada até meados da década de 1970. Após o 

advento da digitalização, a transcepção via código morse caiu em desuso 

comercialmente e militarmente, embora ainda existam utilizadores da 

rádiotelegrafia. 

 Rádiotelefonia ainda utilizada, porém em outros modos, por exemplo, os 

telefones celulares são modos de radiotelefonia. 

 Rádioemissora não é necessariamente radiodifusão, ou radiocomunicação. Uma 

rádioemissora pode emitir sinais de rádio para os mais diversos fins, desde 

militares até industriais. 

 Radiocomunicação é a modalidade mais utilizada. 

 Radiogoniometria é uma modalidade de radiolocalização. Um radiogoniômetro 

localiza uma emissão de radiofrequência de qualquer modalidade. 

 Radiolocalização é uma forma de radiogoniometria. Um radiofarol, por 

exemplo, sendo um radioemissor, emite sinais que são recebidos por um 

radiogoniômetro, que tendo um sistema monodireccional de recepção, faz a 

triangulação da emissora, localizando-a com precisão. 

 Radioterapia por Diatermia chamado por alguns do meio médico de Ondas 

Curtas. Este sistema, embora não pertença ao assunto radiocomunicação, tem 

sua relevância, pois, é um dos maiores interferentes (Poluidor) nas 

radiocomunicações. Trata-se de um equipamento transmissor de radiofrequência 

de alta potência utilizado em medicina e não em comunicação. Também não se 

deve confundir com Radioterapia por Radiação Ionizante), esta é realizada no 

comprimento de onda dos raios-X. 

 Sua relevância à radiocomunicação se dá pelo fato de serem (juntamente aos 

equipamentos de diatermia) grandes poluidores do espectro electromagnético. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radio-transceptor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transmissor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiotelegrafia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiotelefonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiocomunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiogoniometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiofarol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Triangula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ondas_Curtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ondas_Curtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiofreq%C3%BC%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raios-x
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diatermia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
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É um meio de comunicação que ocupa lugar de destaque. Apesar de ser um hobby, este 

tem vital importância para as pesquisas e desenvolvimento em diversas modalidades 

desta ciência. 

As estações de radiocomunicação mantidas por radioamadores, se prestam para 

comunicados e conversas informais além dos concursos e competições nacionais e 

internacionais os chamados contestes. Além do passatempo, os radioamadores prestam 

serviços para testes de condições de propagação ionosférica, directa, e por reflexão, 

(inclusive lunar) nas mais diversas frequências do espectro. 

Em casos extremos, as estações de radiocomunicações de radioamadores, em função de 

sua portabilidade, agilidade, gama de utilização, potência, e sistemas de antenas de fácil 

montagem e alcance, auxiliam as autoridades de Defesa Civil do mundo inteiro nas 

situações de risco e calamidades públicas. 

 

1.2. Conceito de Radiodifusão 

 

Recorrendo ainda à principal fonte de que nos vimos servindo para elaboração deste 

capítulo, aquele Dicionário refere à radiodifusão como sendo 

“uma modalidade de comunicação (…) ao público por meio de difusão 

de sons ou de imagens, separada ou cumulativamente, por fios ou sem 

fios, nomeadamente por ondas hertzianas, fibras ópticas, cabo ou 

satélite”.
2
 

A radiodifusão é uma emissão comercial, que ocorre apenas por transmissão de sinais, 

sem sua transcepção. 

 

 

 

                                                
2
 Szymaniak, Wlodzimierz Jozef, [et al]. (2002), Dicionário de Ciências da Comunicação, Porto, Porto 

Editora, p. 202.  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radioamador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conteste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radioamador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiodifus%C3%A3o
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1.3. Conceito de comunicação 

 

Sobre este conceito bastante amplo nas suas significações, retivemos duas opiniões que 

elegem a rádio como meio privilegiado de comunicação e que permite a cada um formar 

as suas próprias ideias e conclusões. Ei-las:  

  

1ª  “Para alguns a comunicação pode ser uma simples troca de olhares, 

para outros é falar o mesmo idioma, para outros ainda é divulgar 

informação. A lista podia tornar-se imensa, mas num ponto, todos estão 

de acordo. A rádio é um meio privilegiado de comunicação. Antes do 

advento da rádio, as notícias estavam confinadas numa elite que sabia 

ler e compreender o que estava escrito nos jornais e outros limitavam-se 

a ouvir a notícia divulgada pelo pároco nas missas (acabavam por 

chegar a todos, mas tinham só um ponto de vista) ”.
3
 

 

2ª   “A comunicação é o processo de troca de ideias, mensagens ou 

informações, através da fala, de sinais, de escrita ou de comportamentos. 

Sistema para enviar e receber mensagens”.
4
 

 

 

1.4. Breve Historial da Rádio no Mundo 

 

A história do Rádio se confunde com a história de vários personagens que contribuíram 

para que hoje possamos ligar a nossa TV em casa e assistir um programa que está sendo 

transmitido ao vivo. 

No ano de 1863, em Cambridge – Inglaterra, James Clerck Maxwell, demonstrou 

teoricamente a provável existência das ondas electromagnéticas. Depois desta 

experiência vários investigadores interessaram-se pelo estudo desse assunto.  O alemão  

Henrich Rudolph Hertz (1857-1894) foi um deles. 

                                                
3
 www.telefonia.no.sapo.pt acedido em 17 de Fevereiro 

4 Szymaniak, Wlodzimierz Jozef, [et al]. (2002). Dicionário de Ciências da Comunicação, Porto, Porto 

Editora, p. 52. 

http://www.telefonia.no.sapo.pt/


 
 A educação da sociedade Praiense: o contributo das rádios locais 

 

 

 

 

10 

 

 

Em 1887, através de Hertz, deu-se o princípio da propagação radiofónica, ele fez saltar 

faíscas através do ar que separavam duas bolas de cobre. Com essa experiência, os 

antigos "quilociclos"  passaram a ser chamados de "ondas hertzianas" ou "quilo hertz". 

Esse fenómeno de transmissão sem fios teve início nos finais do século XIX (1887), em 

Londres, permitindo Marconi, patentear o seu telégrafo sem fios, para depois fundar a 

Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd. 

No final do século 19 grandes descobertas estavam sendo realizadas em curto intervalo 

de tempo em todo o mundo no campo das comunicações envolvendo a perspectiva de 

ganho de grandes fortunas assim como o interesse de certos países em manter em 

segredo para uso militar, os inventos de seus cientistas e pesquisadores. Desta forma é 

muito difícil afirmar com absoluta certeza quem foi o inventor do Rádio. 

 

Segundo alguns autores, a tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio foi 

desenvolvida pelo italiano Guglielmo Marconi, no fim do século XIX, mas a Suprema 

Corte Americana concedeu a Nikola Tesla o mérito da criação do rádio, tendo em vista 

que Marconi usara 19 patentes de Tesla em seu projecto. 

 

Existe uma corrente mundial que concede esse crédito a Guglielmo Marconi, porem não 

podemos nos esquecer do físico russo Alexander Stepanovitch Popov (1859-1906) que 

no dia 7 de Maio de 1895, transmitiu, recebeu e decifrou a primeira mensagem 

telegráfica sem fios com sucesso. O cientista russo Alexander Popov tinha enviado uma 

mensagem de um navio da Marinha russa distante 30 milhas no mar, para seu 

laboratório em St. Petersburg, Rússia. Era um feito incrível, mas o mundo não tomou 

conhecimento. A intenção da Marinha russa era monopolizar esta tecnologia poderosa, 

incitando Popov a não dar qualquer notícia de suas descobertas. Considerado como um 

fantástico segredo de estado, Popov perde qualquer chance de fama mundial. 

 

Depois de alguns anos, o Canadiano Reginald Aubey Fessenden, professor da 

Universidade de Pittsburg, modificou o sistema de Marconi, tornando-o capaz de 

reproduzir voz e música. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
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Entre 1902 e 1906, foram efectuadas, com êxito, as primeiras experiências deste novo 

tipo de transmissão. Porém, não despertou o interesse dos governos por estarem mais 

preocupados com o problema da distância do que das transmissões.  

 

Em 1906 e 1912, em Berlim e Londres, respectivamente, realizaram-se conferências 

internacionais para resolver questões das frequências, enquanto nos Estados Unidos, as 

companhias dedicadas à radiotelegrafia e radiotelefonia, lutavam, nessa época, pela 

legalidade das patentes. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, o novo método teve apenas aplicação militar. 

Acabada a guerra, as companhias radiofónicas passaram a ser estatais ou então 

transformaram-se em monopólio de grandes companhias.  

 

“ […] Nos Estados Unidos seriam diferentes companhias privadas, em Espanha no 

entanto, ainda que o serviço de radiodifusão fosse declarado monopólio da 

Administração Pública, um sistema de licença deu lugar ao aparecimento de diferentes 

companhias privadas. Em França, o modelo foi misto.” 5  

 

Na Inglaterra para não perder o controlo e não travar a evolução o Post Office, lançou 

uma proposta de formar uma única companhia, na qual participassem as principais 

indústrias do sector. 

 

É assim que, a 16 de Abril de 1922, representantes das seis maiores companhias, mais 

os das outras doze, consideradas pequenas, reuniram-se para essa concertação, cujo 

“casamento” resultou na criação, a 18 de Outubro de 1922, da British Broadcasting 

Company (BBC). Entretanto, os programas só começaram a ser regulares, um mês 

depois, isto é, a 14 de Novembro do mesmo ano. 

 

Já nos Estados Unidos, a 17 de Outubro de 1919, Young, da General Electric, fundou a 

Rádio Corporation of América (RCA), que pouco depois absorveria a American 

Marconi. E, em Março de 1920, pôs a funcionar um serviço internacional 

radiotelegráfico de tipo comercial. 

 

                                                
5 QUINTERO, A. P. (1990). História da Propaganda. Planeta Editora, p.266. 
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Em Outubro deste mesmo ano, a companhia Westinghouse solicitou ao Ministério do 

Comércio uma licença para transmissão comercial, que teve início a 9 de Novembro do 

mesmo ano, emitindo regularmente todas as noites, das 20 às 23 horas. Denominada 

KDKA, essa transmissão comercial tinha finalidade publicitária, com o objectivo de 

estimular a venda dos receptores Westinghouse. 

 

“Na sua primeira transmissão divulgou os resultados das eleições presidenciais daquele 

ano, em que obteve a vitória, o republicano independente Warren G. Harding.” 6 

 

Por outro lado, em Nova Iorque, David Sarnoff, deu início ao seu receptor Rádio Music 

Box. O êxito da KDKA levou a RCA a interessar-se pelo aparelho e a criar a Wjay-New  

York, que a 2 de Junho de 1921 transmitiu em directo o combate de boxe entre 

Dempsey e Carpentier, onde obteve uma elevada audiência. 

 

No ano de 1932, a partir da crise política em Alemanha, a programação adquiriu um 

tom cada vez mais nacionalista. Em Junho do mesmo ano, o governo dispunha 

permanentemente de um espaço para se dirigir à população. 

 

Em França, inicialmente, a rádio desenvolveu-se mais para o caminho da radiotelegrafia 

que da radiotelefonia.  

 

“Depois de algumas demonstrações experimentais nasceu a primeira emissora privada: 

Emile Girardeau obteve autorização para transmitir, e a 6 de Novembro de 1921, nasceu 

a Radiola, que mais tarde seria a Rádio Paris.”7 

 

No ano de 1922 o exército manteve uma emissão regular a partir da estação de Torre 

Eiffel, e em Janeiro de 1923, a Escola Superior de Correios, Telégrafos e Telefones 

passou a ter também uma emissão regularmente. 

 

A 15 de Março de 1933, começaram as emissões experimentais da Rádio Luxembourg 

com um emissor de grande potência (200 kW). Esta emissora comercial estava 

orientada para competir com as rádios de língua francesa, da Bélgica e França, e 

                                                
6 QUINTERO, A. P. (1990). História da Propaganda. Planeta Editora, p. 267. 
7 Idem, p. 269. 
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também para introduzir programas de outras línguas como o inglês ou o alemão, 

aproveitando a posição central na Europa do Grão-Ducado. 

A partir de 1927, na Holanda, com o patrocínio da grande empresa eléctrica Philips, 

foram efectuadas as primeiras transmissões regulares em onda curta. 

 

Em 1929 a Rádio Moscovo começa a emitir em francês, o que provoca uma reacção 

contrária na imprensa e na opinião pública francesa. 

 

A partir de meados dos anos 30, houve uma generalização das emissões em onda curta 

em língua estrangeira por parte da Itália fascista e da Alemanha nazi, no que foram 

seguidos por outras emissoras de países democráticos.    

 
Durante a II Guerra Mundial a rádio foi o principal meio de informação sobre o 

desenrolar do conflito e através do qual os beligerantes, os Aliados e a Alemanha nazi, 

mantinham as respectivas populações informadas dos avanços e vitórias no campo 

inimigo. 

 

 
 

 

1.5. Conceito de Educação 

 

A Educação é um conceito que vem sendo desenvolvida e discutida ao longo dos 

séculos pela sociedade, pois o homem, sempre buscou uma melhor forma para poder de 

se relacionar com os outros. 

 

Se o conceito de comunicação referido anteriormente é amplo em sugestões semânticas, 

já o de educação sugere escolhas, meios e métodos de aprendizagem, como os 

Posicionamentos do lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e de Carlos 

Rodrigues Brandão:  
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Buarque diz que  

 

“Educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual ou moral 

da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 

social”. 8 

 

Porém, Rodrigues Brandão afirma que 

 

“Não há forma única nem um único modelo de educação; a escola não  é o único 

modelo de educação, a escola não é o único lugar onde ele acontece e talvez nem seja o 

melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor não é o seu único 

praticante. Em mundos diversos a educação existe diferente: em pequenas sociedades 

tribais de povos caçadores, agricultores ou pastores nómadas; em sociedades 

camponesas, em países desenvolvidos e industrializados; em mundos sociais sem 

classes, de classes; tipos de sociedades e culturas sem Estado, com um Estado em 

formação ou com ele consolidando entre e sobre as pessoas. Existe a educação de cada 

categoria de sujeitos de um povo; ela existe em cada povo, ou entre povos que se 

encontram. A educação participa do processo de produção de crenças e ideias, de 

qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, 

em conjunto, constroem tipos de sociedades. E esta é a sua força”.9 

O sociólogo francês Durkheim (1978)
10

 vai apresentar um conceito diferente do que foi 

apresentado pelos teóricos filósofos anteriores, onde se baseia o conceito de educação 

na perfeição, pois para o sociólogo esse conceito vai mudando com o decorrer do 

tempo, por isso para ele a educação é um fato social. 

“A educação é a acção exercida pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se 

encontrem ainda preparada para a vida social; tem por objectivo suscitar e desenvolver, 

na criança, certo número de estados físicos intelectuais e morais, reclamados pela 

sociedade política, particularmente, se destine”. (Durkheim 1978 p. 41) 

De acordo com o conceito defendido por Durkheim a educação consiste como um meio 

de socialização as novas gerações, por isso que para ele considera como um facto social, 

                                                
8 Dubner, Deborah (2007) O que é Educação Em http://www.itu.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_ 

conteudo=9143&adm=1 acedido em 7 de Maio de 2009. 

 
9 Branbão, Carlos (2007) O que é Educação Em http://pt.shvoong.com/books/1628879-que-%C3%A9-

educa%C3%A7%C3%A3o/ acedido em 7 de Maio 2009. 

 
10 Durkheim, Émilie. (1978). Educação e Sociologia. 1958-1917. São Paulo: Melhoramento [Rio de 

Janeiro] Fundação Nacional de Material Escolar. 

http://pt.shvoong.com/tags/ensino/
http://www.itu.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=9143&adm=1
http://pt.shvoong.com/books/1628879-que-%C3%A9-educa%C3%A7%C3%A3o/
http://pt.shvoong.com/books/1628879-que-%C3%A9-educa%C3%A7%C3%A3o/
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pois ela não é feita individualmente, como os filósofos imaginavam, mas é o colectivo 

faz essa formação para as novas gerações. 

Segundo Demo (1996)
11

 a educação não é somente uma acção de treinar o estudante, a 

exercer uma actividade, mas defende a ideia que o educando vai construindo a sua 

autonomia por meio da pesquisa 

 “Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é, sobretudo formar a 

autonomia do sujeito histórico competente, uma vez que, o educando não é o objectivo 

de ensino, mas sim sujeito do processo, parceiro de trabalho, trabalho este entre 

individualidade e solidariedade”. (Demo 1996 p 16) 

Outro educador Freire (1996)
12

 diz que educação não deve ser uma mera transmissão de 

conhecimento, mas criar uma possibilidade do educando construir o seu próprio 

conhecimento baseado com o conhecimento que ele trás de seu dia-a-dia familiar. 

“As condições ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento de um primeiro 

saber inicialmente apontado como necessário a formação docente, numa perspectiva 

progressista. Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção”. (Freire 1996 p 47) 

Após a discussão sobre a educação pode se perceber que os vários autores que trataram 

sobre esse conceito, como de suma importância para a transformação da realidade, e 

dependendo do ponto de vista, vai se trilhando um caminho para o aperfeiçoamento do 

ser humano, e como este pode conviver melhor com o outro. 

 

 

Abrangendo todas as áreas do conhecimento a educação é um processo que leva-nos a 

aprender sem cessar, sempre que haja predisposição. Somos livres de aprender, 

recorrendo para além de modelos, a meios outros como as bibliotecas, a experiência 

transmitida pelos mais velhos, a observação do meio que nos rodeia e as suas 

interacções com as nossas vidas e os meios da comunicação, tais como os jornais, a 

rádio e a televisão. 

                                                
11

 Demo, Pedro. (1996.). Educar pela Pesquisa. Campinas/SP, Ed. Autores Associados. 
12 Freire, Paulo.( 1996).Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34°ed. São 

Paulo. Ed. Paz e Terra. 
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No século XXI, a educação, muito além de transmitir informações, tem por desafio 

formar cidadãos que saibam transformar informação em conhecimento, que saibam usar 

esses conhecimentos em benefício próprio e de sua comunidade. 

 

  

 

1.6. Rádio e Educação 

 

A humanidade está vivendo um momento histórico: a introdução das tecnologias de 

comunicação em velhas práticas educativas. A simples incorporação desses novos 

elementos não traz a garantia de uma nova educação. Há uma necessidade de integração 

entre educação e comunicação, de forma que esses meios estejam presentes também 

como fundamento da nova proposta educativa. Com isso, são constituídos outros valores 

para a sociedade integrantes de uma nova escola. 

 

O sistema educativo não poderia trabalhar apenas pelo treinamento de um ser humano, 

mas precisa formar pessoas capacitadas por uma produção responsável. É assim, que os 

jovens expostos a uma grande quantidade de sons e imagens, podem evitar a 

superficialidade sobre os assuntos e garantir a capacidade de raciocinar e de ter espírito 

crítico. A condução de professores e alunos, considerados sujeitos de um mesmo 

processo, o de ensinar e aprender necessita da formação de uma consciência crítica em 

torno das mensagens desses meios.  

 

Os novos recursos serviram apenas para animar uma educação 

cansada. Hoje as mudanças que estão ocorrendo exigem uma 

nova postura da escola, preocupada em formar um profissional, 

capaz de viver plenamente essa civilização da imagem e da 

informação (Pretto, 1996, p.103).
13

 

 

 

A educação se constrói como um centro irradiador de conhecimentos, onde os 

professores, como afirma Pretto (1996), adquirem novas funções. Função de 

comunicador, articulador de diversas histórias e fontes de informação. 

                                                
13

 Pretto, Nelson de Luca.( 1996). Uma escola com/sem futuro. Campinas, SP: Papirus,. 
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A educação passa a ter um novo papel diante da sociedade da informação, precisa 

contribuir para a inclusão tecnológica, formando pessoas autónomas, que se constituam 

sujeitos ante a tecnologia e suas possibilidades, interferindo na tomada de decisões. Esta 

é uma forma de promover a democratização ao acesso às novas tecnologias. 

Seja qual for a sociedade, pode-se notar que a rádio conquistou um lugar muito especial 

como um forte meio de comunicação de massas. Ela constitui um veículo indispensável 

na difusão de informações, designadamente, educativas, culturais, políticas, 

económicas, entre outras. 

A rádio é o meio de comunicação de massa mais popular, muitas vezes, o único a levar 

a informação e o entretenimento para populações que não têm acesso a outros meios. 

Foi através de características, como a sensoriedade, onde as palavras aliadas aos 

recursos sonoros conseguem despertar nas pessoas a imaginação, algo essencial na vida, 

principalmente das crianças. Não só a imaginação, mas também a concentração 

desenvolvida para se entender um meio, em que a imagem não está pronta e precisa ser 

definida na memória de cada um, através da atenção com a mensagem. 

Para compreendermos melhor o papel da rádio na educação, tivemos necessidade de 

recorrer a um pequeno texto publicado por Célio Romais (28/08/2008) que diz que: 

“A maior escola de seu José Miguel é o radinho de pilha. Foi com ele que aprendeu boa 

parte do que sabe sobre o mundo. Não desgruda do aparelho enquanto está em casa. Até 

adormece na rede com ele no ouvido, enquanto escuta informações e músicas.” Essa 

parceria ganhou força em 1945, ano em que acabava a II Guerra Mundial. Então, com 

18 anos, seu José, que morava no município de Quixadá, ia de cavalo até o distrito de 

Cipó dos Anjos, distante oito quilómetros de sua casa, para ouvir notícias das pracinhas 

brasileiras, transmitidas pelo único aparelho da redondeza. Na volta, ele espalhava as 

novas a todo o vilarejo. “Sou o mais velho ouvinte do Ceará. E devo todo o meu 

conhecimento à rádio. Só estudei três meses da minha vida. Portanto, sou analfabeto, 

mas a minha maior escola foram as informações repassadas pelos comunicadores. Sem 

o rádio eu não sou ninguém” (reportagem do Jornal Diário do Nordeste-23 /12/2007)”.14 

 

                                                
14 Romais, Célio (2008). Rádio e educação. http://blog.romais.jor.br/2008/08/28/radio-e-educacao/ 

Acedido em 10 de Março de 2009 

http://blog.romais.jor.br/2008/08/28/radio-e-educacao/
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Ainda no entendimento de Romais 

“A rádio pode, sim, e deve ter um papel forte na construção de um processo educativo e 

na melhoria da formação cultural do povo. A rádio tem sempre força em suas emissões, 

pois prende a atenção do ouvinte e faz com que aqueles que recebam suas mensagens 

possam aprender muito a partir das mensagens e na construção de seu conhecimento. 

Para fortalecer o papel educativo da rádio é preciso que seus programadores incluam 

programas de cunho informativo-cultural no desfilar de suas ondas, dando oportunidade 

aos ouvintes de conhecer o mundo em que vivem, entender as relações políticas e 

económicas e fortalecer o conhecimento sobre os aspectos diversos da vida social e 

cultural do seu espaço de vivência”. 15  

  

 

1.7. Funções Sociais da Rádio 

 

As características da rádio como meio de comunicação de massa fazem com que seja 

especialmente adequada para a transmissão da informação, podendo esta ser 

considerada a sua função principal: ela tem condições de transmitir a informação com 

mais rapidez do que qualquer outro meio. 

 

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. 

 

No início do surgimento da rádio, as suas transmissões serviam de apoio aos governos 

para divulgação de informações políticas e para o serviço militar. Contudo, ela não 

parou de evoluir, passando a ter uma vertente publicitária e musical. Das poucas horas 

de emissão por dia, passou-se para as vinte e quatro horas diárias, tendo o estilo, a 

forma de comunicar, também, evoluído. Podemos ver que a rádio de hoje abraça várias 

funções; informativa, de entretenimento, interactiva, imaginativa, instrumental, das 

quais vamos abordar: funções de entretenimento e de informação.  

                                                
15 Romais, Célio (2008). Rádio e educação. http://blog.romais.jor.br/2008/08/28/radio-e-educacao/ 

Acedido em 10 de Março de 2009. 

 

http://blog.romais.jor.br/2008/08/28/radio-e-educacao/
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Informação  

a. Factual/notícia, 

b. Política, 

c. Económica, 

d. Desportiva etc. 

Entretenimento 

a. Musical, 

b. Humorístico, 

c. Lúdico (jogos, crónicas) etc. 

Formação/opinião 

a. Analítica, 

b. Editorializadas, 

c. Comentada etc. 

Além de possuir espaços específicos, ocupados por comentaristas/analistas e enunciados 

nos editoriais, a própria orientação/direcção de toda a programação colabora e 

determina a formação de opinião do ouvinte. 

 

Segundo os autores, Adriano Lopes Gomes e Alexandre Ferreira dos Santos: 

 

“A Rádio é informação, entretenimento e lazer. Traz como principal característica o 

facto de ser um veículo cuja recepção da mensagem, através de ondas hertzianas, ocorre 

através de um aparelho portátil, de fácil aquisição, e que pode estar ao alcance de todos 

e em qualquer lugar. A depender da natureza da frequência, quais sejam AM 

(Amplitude Modulada) ou FM (Frequência Modulada), possui uma programação 

diversificada que inclui desde música, notícia, plantões jornalísticos, participação do 

ouvinte, etc. A linguagem radiofónica obedece a critérios que vão desde a concisão, 

exactidão, objectividade, simplicidade. Deve ser nítida e agradável aos ouvidos. Tais 

critérios exigem o uso correcto da língua para que se alcancem os objectivos 

pretendidos de comunicar aos ouvintes”. 16 

                                                
16 Ramires, Leandro (s/d). O papel do rádio local na era da conexão. 

Emhttp://web.upla.cl/revistafaro/n2/02_ramires.htm acedido em 7 de Maio de 2009 

http://web.upla.cl/revistafaro/n2/02_ramires.htm
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A rádio é uma fonte de informação onde cativa e leva o ouvinte a ficar informado com 

as notícias do mundo e do próprio país, através de mensagens lúdicas e enriquecedoras, 

aproveitando ainda para relaxar e alegrar o seu espírito. 

 

 

Segundo Fernando Sabes na sua obra Cassificacion de las emissoras de rádio, El caso 

Aragonés, 

 

“as rádios privadas são geridas por uma empresa privada constituída por 

uma sociedade. Neste tipo de rádio verifica-se uma fraca presença de 

operadoras estatais”
17

 

 

As rádios privadas regem-se pelos princípios, objectivos próprios, nas leis e normas que 

regulam a comunicação social do país, onde se encontram localizadas. 

 

A rádio estatal também pertence à categoria de rádios com licença, mas a diferença 

entre a privada e estatal consiste em: 

 

 A rádio estatal pertence ao subtipo de emissoras públicas; 

 A rádio privada pertence ao subtipo de emissoras privadas. 

 

O autor da obra “Contexto jurídico dos medias em Cabo Verde”
18

 diz que a rádio 

privada e a estatal possuem a mesma função, ambas devem contribuir para a informação  

do publico, valorizar a cultura nacional, assegurando a possibilidade de expressão e 

confronto de diversas correntes de opinião, assegurar a independência, o pluralismo, o 

rigor e a objectividade de informação perante o governo, a administração e os demais 

poderes políticos, contribuir para a defesa e divulgação dos valores da cultura, promover 

a criação de programas de educação ou formação de crianças, jovens, adultos, idosos e 

contribuir para o enriquecimento, a formação e a participação cívica e politica da 

população.    

 

                                                
17 Site www.dialectus.com 
18 Centeno, Sofia (1998). O Contexto jurídico dos medias em Cabo Verde. 
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Tipos de Rádios 

 

Fernando Sabes na sua obra Cassificacion de las emissoras de rádio, El caso Aragonés, 

distingue dois tipos de rádios, que são definidas de acordo com a autorização que 

possuem ou não para emitirem:
19

 rádios com licença e sem licença. 

 

 

Rádios com Licença 

São aquelas que possuem autorização da Administração Central ou autónoma para 

funcionarem. Estas autorizações são normalmente concedidas pelo estado ou executivos 

e têm uma duração limitada no tempo. 

 

Podemos observar dois subtipos de emissoras inseridas nas categorias de rádios com 

licença: as privadas e as públicas. 

 

Privadas 

 

As que são geridas por uma empresa privada. Verifica-se a nível estatal uma parca 

presença de operadores. 

 

Públicas 

 

As que dependem de alguma administração. Considera-se fundamentalmente quatro 

tipos:  

 

 Estado; 

 Autónomo; 

 Comarca; 

 Município. 

 

 

                                                
19 Site www.dialectus.com   
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Rádios sem Licença 

 

As que emitem à margem da lei, ou seja aquelas que não tiveram nenhuma licença para 

operar. Estas estão fora da legalidade e que em qualquer momento podem ter a emissão 

dos seus serviços suspensa pelas autoridades. 

De acordo com Fernando Sabes
20

, existe uma variedade de grupos que estão emitindo 

fora da lei, e de entre as quais destacam-se quatro tipos de estações sem licença: 

 

 Livres; 

 Culturais e educativas; 

 Associativista; 

 Comerciais sem licença. 

 

Livres 

São emissoras que trabalham sem fins lucrativos, têm uma autogestão e estão à margem 

de qualquer grupos de pressão, político e económico, elas são participativas e vão de 

encontro ao monopólio e à centralização da comunicação. Comummente não dependem 

de uma assembleia  

 

Culturais e educativas 

Estas estações dependem dos centros de aprendizagem, nem sempre a sua administração 

e feita através dessas instituições de ensino. Na maioria das vezes elas se auto 

financiam, encontram-se associadas aos centros culturais e casas de juventude. 

 

Associativas  

São estações que dependem das associações e cujo funcionamento pode ou não 

depender de uma assembleia. Estas rádios regem-se por ideias associativas em que estão 

vinculadas.   

 

Comerciais sem licença 

Estas operadoras têm funcionamento idêntico aos das privadas. Elas não têm licença 

para emitirem mas são suportadas pela publicidade. 

                                                
20 Site www.dialectus.com 
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1.8. Conceito de entretenimento 

 

Segundo Luiz Gonzaga Godoi Trigo: 

 

“Fazem parte do entretenimento: os teatros, circos, parques temáticos, cinemas, rádios, 

redes de TV, gravuras, parques naturais, clubes nocturnos, editoras, restaurantes, boates, 

bares temáticos, etc”.21 

 

 

Ainda diz que: 

 

“Entretenimento é palavra de origem provavelmente latina e vem de inter (entre) e tenere 

(ter). Atente-se ainda para o de que, segundo Aurélio, o verbo entreter tem o sentido de 

“deter, fazer, demorar ou esperar com promessas ou conversas vãs, etc., parar, desviar a 

atenção; para distrair”.22 

 

Acrescenta ainda que: 

 

“Segundo os elitistas, enquanto a arte trata cada espectador, ouvinte ou leitor como um 

indivíduo à obra, o entretenimento trata as suas plateias como massa. Com tudo isso, o 

entretenimento é mesmo divertido, fácil, sensacional, previsível e subversivo. É um 

espectáculo de massas”.23 

 

Assim, não fugindo à regra, a rádio como veículo de comunicação, para ter função de 

entretenimento rico e saudável, necessita de seleccionar antecipadamente, as músicas, 

os programas e as informações a serem emitidos, preservando o estado emocional de 

cada ouvinte. 

 

                                                
21

 Luiz, Trigo (2003). Entretenimento uma crítica aberta Em 

http://books.google.com/books?id=uKKTQceHC9AC&dq=Luiz+Gonzaga+Godoi+Trigo&printsec=frontcover&sour
ce=bl&ots=c-HQf1ObMA&sig=mDY04gDvxIncmYyKAa_R4N0w4Pw&hl=pt-
PT&ei=DJUlSoWxGYnMjAeGmNHtBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPP1,M1 Acedido em 27 
de Abril de 2009 
22 Luiz, Trigo (2003). Entretenimento uma crítica aberta Em 

http://books.google.com/books?id=uKKTQceHC9AC&dq=Luiz+Gonzaga+Godoi+Trigo&printsec=frontcover&sour
ce=bl&ots=c-HQf1ObMA&sig=mDY04gDvxIncmYyKAa_R4N0w4Pw&hl=pt-

PT&ei=DJUlSoWxGYnMjAeGmNHtBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPP1,M1 Acedido em 27 
de Abril de 2009 
23

 Idem 
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1.9. Conceito de informação 

A Enciclopédia digital Wikipédia regista que  

“a Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de 

tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou qualitativa) no conhecimento 

do sistema (pessoa, animal ou máquina) que a recebe. Informação, enquanto conceito, 

carrega uma diversidade de significados, do uso quotidiano ao técnico.  

Genericamente, o conceito de informação está intimamente ligado às noções de 

restrição, comunicação, controle, dados, forma, instrução, conhecimento, significado, 

estímulo, padrão, percepção e representação de conhecimento. É comum nos dias de 

hoje ouvir-se falar sobre a Era da Informação, o advento da "Era do Conhecimento" ou 

sociedade do conhecimento.  

Como a sociedade da informação, a tecnologia da informação, a ciência da informação e 

a ciência da computação em informática, são assuntos e ciências recorrentes na 

actualidade. A palavra "informação" é frequentemente utilizada sem muita consideração 

pelos vários significados que adquiriu ao longo do tempo”.24 

A informação é uma noção que abrange simultaneamente um conteúdo e a sua forma 

bem como o acto de transmitir. Pode ser compreendida como a notícia no sentido 

corrente: primeiro sinal que se dá ou se recebe de um acontecimento que acaba de se 

produzir ou de ser conhecida. 

  

Através da rádio, a informação deve chegar ao público com uma linguagem coloquial e 

disposta em frases curtas e directas para que possa haver um contacto directo entre o 

ouvinte e o locutor. 

 

 

1.10. Funções e organograma de uma emissora de rádio  

Repórter: desenvolve conjunto de actividades características do radiojornalismo. É o 

principal responsável pela mobilidade, agilidade e presença do rádio em todos os 

                                                
24 Wikipédia, (2009). Informação Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o Acedido em 15 Maio 

de 2009  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restri%C3%A7%C3%A3o_(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_de_conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_da_Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_do_conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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lugares. Actua, preferencialmente, ao vivo e presente no local e fonte da notícia. O 

telefone é usado como ferramenta fundamental, embora deva-se limitar seu uso. 

1. Redactor: recebe informações da reportagem, das agências de notícias e demais 

fontes para transformação destas em textos adaptados à linguagem radialística e 

ao padrão editorial da emissora. Redige sínteses noticiosas e radiojornais sob 

orientação do Editor. 

2. Chefe de Reportagem: organiza e orienta trabalho dos repórteres, ordenando de 

modo dinâmico e racional a base do processo de produção radiojornalística. 

3. Editor: organiza o fluxo de informações produzidas pela reportagem e 

redactores. É o responsável final pela qualidade das sínteses noticiosas e 

radiojornais, orientando locutor-noticiarista/âncora e mesmo produtores. Edita 

gravações. 

4. Pauteiro: organiza fluxo de informações que chegam à emissora de modo 

directo e indirecto, ainda sem aprofundamento. Projecta a pauta de assuntos e 

notícias a ser cumprida e desenvolvida pela equipe de repórteres. A pauta é 

projectada para cada turno (M/T/Noite). Quanto mais orientação contiver a 

pauta, melhor será o aproveitamento e desempenho da reportagem. 

5. Locutor-noticiarista: Apresenta, ao vivo, sínteses noticiosas e radiojornais e, 

ainda, programas jornalísticos pré-roteirizados. Registo de voz do profissional é 

sinónimo de identificação e característica referencial da própria emissora. 

6. Locutor-apresentador: Âncora de programas informativos e noticiosos, de 

programas de entrevistas e debates. Registo de voz = registro e característica da 

emissora. 

7. Comentarista/Analista/Cronista: Especialistas em emitir opinião sobre 

determinados assuntos e temas. Realizam/ desenvolvem/ apresentações curtas e 

individuais como também integradas em radiojornais e programas de 

informação. 

8. Produtor: Responsável pela preparação de programas radialísticos de média e 

longa duração. Redige roteiros, orienta reportagem no desenvolvimento das 

pautas, fornece informações básicas e complementares para 

âncoras/apresentadores, agenda e faz roteiro das entrevistas e convidados de 

cada programa, organiza debates e documentários. Via-de-regra é auxiliado por 

Assistente-produção. 
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9. Coordenador de Produção: Coordena a equipa de produtores e assistentes. 

Função equivale-se, ao nível de programas de longa duração, ao trabalho 

desenvolvido pelo Editor junto aos radiojornais e sínteses noticiosas. 

10. Rádio-escuta: Verdadeiro ouvido da emissora, escuta emissoras de todo país e 

do mundo. É fonte de informações nacionais e internacionais. Num sistema de 

produção ágil, pode ser, utilizado como repórter. Ainda, escuta emissoras 

concorrentes e locais. Actualmente, pode ampliar acções fazendo escuta 

emissoras TV. 

11. Programador musical: Responsável pela roupagem musical da emissora. 

Escolhe desde as músicas adequadas à programação até cortinas e vinhetas para 

programas. Precisa conhecer música e fontes sonoras, bem como o perfil do 

ouvinte da emissora. 

12. Engenheiro de som: Maior responsável pela qualidade, amplitude e nitidez do 

som e da transmissão da emissora. Cuida desde a instalação da planta da 

emissora, da antena e potência da rádio, até a qualidade de sinal obtida no dial. 

13. Chefe de operações: Coordena, sob orientação do engenheiro e em harmonia 

com o Departamento de Jornalismo, equipe técnica da emissora. É o responsável 

pelas operações técnicas internas e externas da rádio. 

14. Operador de externas/operador de áudio: Viabiliza qualidade de som nos 

microfones e do sinal de retorno, bem como instala cabos e linhas de 

transmissão em operações externas. 

15. Operador de gravações: Realiza as gravações solicitadas pela produção e 

reportagem. Geralmente, o operador realiza gravações chegadas pela central 

técnica, via telefone; bem como aquelas em estúdio (com repórteres, 

comentaristas, convidados). 

16. Operador de controle mestre (master) central: Opera o controle mestre de 

uma emissora, selecciona e comuta diversos canais de alimentação, ajusta 

equipamentos, mantém níveis de modulação, faz monitoragem qualidade de 

som, recebe sons externos. 

17. Operador de transmissor de rádio: Opera transmissores de rádio em todas as 

frequências da emissora, executa manobras de substituição de transmissores e 

monitora sinais de áudio irradiados. 
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18. Operador de rádio/ de áudio/ de mesa: Opera mesa transmissora, sendo 

responsável pela emissão dos programas e comerciais no ar, de acordo com 

roteiro da programação. Recebe dos Master transmissões (telefónicas) externas e 

equaliza os sons, colocando no ar, ainda, som das gravações e dos microfones 

em estúdio. 

 

Organograma 
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2. Capítulo II – História das Rádios em Cabo Verde 

 

Até os meados de 1992, Cabo Verde tinha apenas uma única rádio emissora, 

actualmente, conta com 21estações: 

 

 Rádio de Cabo Verde; 

 

 Rádio de Cabo Verde - RCV +; 

 

 Rádio Praia FM; 

 

 Rádio Praia FM2 - Rádio Cultural; 

 

 Rádio Cidade FM; 

 

 Rádio Comunitária da Vila Nova de Sintra; 

 

 Rádio Comunitária de Santa Cruz; 

 

 Rádio Crioula FM; 

 

 Rádio Nova; 

 

 Rádio Mosteiros FM; 

 

 Rádio Comercial; 

 

 Rádio Comunitária voz de Ponta de Água; 

 

 Rádio Educativa; 

 

 Rádio RDP África; 

 

 Rádio Morabeza (São Vicente); 

 

 Rádio Comunitária Ribeira Brava de São Nicolau; 

 

 Rádio Regional de Santo Antão; 

 

 Rádio Comunitária de Maio; 

 Rádio Comunitária de Paúl; 

 Rádio Comunitária Ribereta (Calheta de São Miguel); 

 Rádio RFI. 
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Em Cabo Verde, a Rádio surge nos anos trinta do século XX, dando início a uma nova 

era, o que veio permitir, nessa altura, o aparecimento dos primeiros anúncios 

publicitários de receptores de rádio.  

 

Porém, as emissões radiofónicas no Arquipélago, só começaram, oficialmente, nos 

meados dos anos quarenta, embora uma década antes das emissões, a tecnologia da 

telefonia sem fio, já fosse uma realidade nas ilhas. 

 

Tanto assim é que, as notícias, particularmente, da I Guerra Mundial, eram seguidas 

pela imprensa e pela telefonia sem fios.  

 

Eis que, em 1945 surge a primeira emissora cabo-verdiana, designada Rádio Clube de 

Cabo Verde – informalmente chamada Rádio Praia, criada pelo alvará nº 2/1945, com 

emissões diárias e uma programação variada das 18h30 às 20 horas. 

 

As músicas nacionais e estrangeiras, palestras e os serviços noticiosos emitidos no 

início e no fecho das emissões, faziam parte da programação quotidiana de maior 

audiência. Constava também da grelha de programação, uma revista feminina e uma 

parte humorística. 

 

A Rádio Clube de Cabo Verde, para além da função radiofónica específica, servia 

também de clube recreativo onde eram organizados bailes e recitais, por iniciativa dos 

sócios e que era uma forma de dinamizar aquele espaço muito frequentado na altura. A 

Rádio Clube do Mindelo foi criada em 1946, e em Junho de 1947, um ano depois, dava-

se início às suas emissões que tinham lugar quatro vezes por semana: todas as terças, 

quintas, sábados e domingos, das 18h00 às 19h30, aliás como refere Gláucia Nogueira, 

 

“A partir de 1947, com inauguração da Rádio Clube do Mindelo e da “Rádio 

Pedro Afonso” ou posto experimental CR4AC (Junho de 1949), por iniciativa 

do radiotelegrafista português, José Pedro Afonso, São Vicente assume as 

rédeas da história da radiodifusão nacional”.25 

 

                                                
25 Nogueira, Gláucia, (2007) Notícias que fazem a história: a música de Cabo Verde pela imprensa do século XX, 

Praia, Autor, p. 69 
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Com efeito, em Junho de 1954, é apresentada aos sócios um equipamento destinado ao 

serviço da radiodifusão. Um ano mais tarde, em Maio de 1955, com o apoio do Governo 

e a funcionar no edifício que fora a antiga residência do senador Vera Cruz, então 

transformada em sede do Grémio Mindelense, nascia a Rádio Barlavento, cujas 

emissões diárias duravam uma hora, sempre no final da tarde, das 18h30 às 19h30; 

posteriormente as emissões, a partir de 1962, passariam a ser das 18 às 23 horas. A 

programação era constituída por música nacional e estrangeira, uma nota de abertura 

ocasional que antecedia o noticiário, o programa de fundo Revista Sonora (aos 

domingos e com duração de 30 minutos) além de programas como “Os porquês da vida 

de todos os dias”, “A história Através dos Tempos” entre outros.  

 

Na sequência dos acontecimentos de 25 de Abril de 1974 a Rádio Barlavento deixou de 

funcionar após 19 anos de existência.   

 

“A 9 de Dezembro de 1974, por volta das 08 horas, a sociedade mindelense 

assaltava a Rádio, acto que ficou conhecido por tomada da Rádio de 

Barlavento. Elisa Andrade foi quem falou aos microfones dizendo: “estimados 

ouvintes, a partir deste momento esta Rádio passa a ser Rádio Voz de São 

Vicente. Este efeito histórico de um povo sedento de justiça, é visto como o 

prelúdio da Independência Nacional”.26 

 

Segundo Carlos Santos
27

 ” A transformação da Rádio Barlavento em Rádio Voz de S. 

Vicente foi um acontecimento de peso no processo de descolonização em Cabo Verde, 

não só por pôr termo à campanha de intoxicação então levada a cabo por certa camada 

da pequena burguesia reaccionária, mas também por dotar o povo de Cabo Verde e o 

Partido de um instrumento eficaz no esclarecimento, mobilização e organização 

populares com vista à independência", lê-se no "Voz di Povo", que noticia que, ao longo 

de mais de duas semanas, haveria actividades a assinalar o terceiro aniversário da 

tomada da rádio. 

A comemoração dos dez anos foi ainda maior, com uma emissão contínua de 36 horas 

preparada especialmente para a ocasião, em que actuaram Travadinha, Luís Morais e 

                                                
26 “História da Rádio”, documento do arquivo da RTC, sem autor, sem data.  
27 www.kriolradio.blogspot.com 
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muitos outros artistas. Numa cerimónia realizada na Escola Preparatória Jorge Barbosa, 

José Araújo (na altura presidente da Comissão Nacional de Informação) discursou a 

recordar o papel que a rádio passou a ter como instrumento de mobilização, na altura.  

Corsino Fortes, então secretário de Estado da Comunicação Social, anunciou, para dali a 

alguns meses, o lançamento da Rádio Nacional de Cabo Verde (RNCV), que viria por 

sua vez a determinar o fim da Rádio Voz de S. Vicente, ao absorvê-la, como fizera com 

a Rádio Clube de Cabo Verde, da Praia. Durará seis anos o regime de "rádio única": em 

1992 regressam as iniciativas privadas que, de lá para, cá não pararam de se 

multiplicar.” 

A Rádio de Cabo verde (RCV) é uma rádio estatal, fruto de um processo de fusões 

administrativas entre a Rádio Nacional de Cabo Verde (RNCV) e a Televisão Nacional 

de Cabo Verde (TNCV). 

Depois de um processo de reestruturação da comunicação, originou uma nova empresa, 

a Rádio e Televisão de Cabo Verde (RTC), e passa a denominar-se RTC FM. 

Em 2001, depois do regresso do PAICV ao poder, a rádio mudou de nome para a Rádio 

de Cabo Verde (RCV) e a estação televisiva passou a chamar-se Televisão de Cabo 

Verde (TCV), com a gestão da Rádio e Televisão de Cabo Verde RTC. 

Actualmente a Rádio de Cabo Verde conta com várias emissoras, dando assim cobertura 

a nível nacional. No que diz respeito à informação ela pretende: 

 

 Proporcionar uma visão global e contextualizadora dos factos; 

 Procurar o contraste de fontes diversificadas; 

 Fazer uma rigorosa depuração dos dados; 

 Promover o aprofundamento das consequências sociais, políticas e económicas 

dos factos; 

 Debater-se por um equilíbrio na cobertura territorial, social e cultural; 

 Introduzir um enfoque pluralista e imparcial nas opiniões veiculadas; 
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Neste momento a Rádio de Cabo Verde conta com um segundo canal voltada para o 

público jovem, a RCV+, que tem por objectivo: 

 Contribuir para a informação do público e valorizar a cultura nacional, 

assegurando ao mesmo tempo a possibilidade de expressão e de confronto de 

diversas correntes de opinião; 

 Assegurar a independência, o pluralismo, o rigor e a objectividade da 

informação perante o governo, a administração e os demais poderes públicos; 

 Promover a defesa e divulgação dos valores da cultura cabo-verdiana; 

produzindo programas de educação ou formação de crianças, jovens (...);  

 Contribuir para o esclarecimento, a formação e a participação cívica e politica da 

população jovem. 

 

Em 22 de Dezembro de 2007 a RCV+ iniciou oficialmente as suas emissões na Praia, na 

frequência de 95.5 Mhz. 

 

A 16 de Maio de 2009 alargou as suas emissões oficiais na ilha de São Vicente também 

na frequência de 95.5Mhz e a 29 de Maio do mesmo ano iniciou a sua emissão na voz 

do Rito Afonso, utilizando o FTP. 

 

Este segundo canal da Rádio Nacional não como a estação principal tem uma 

programação variada (vide anexo 1, pag. 85 a 92). 

 

2.1. Rádio Educativa 

 

A Rádio e Novas Tecnologias Educativas, tem como finalidade formar, informar e 

educar. Ela surge em 1976/1979 com o projecto da Rádio Educativa e Rural, com o 

apoio da UNESCO. 

 

O objectivo do projecto era criar um sistema de Rádio Educativa e Rural em todo o 

território nacional, direccionada às pessoas adultas analfabetas ou semi-analfabetas dos 

meios rurais. 
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No ano de 1976, a pedido do governo de Cabo Verde, uma missão da UNESCO, chegou 

ao país para preparar uma série de projectos de apoio ao desenvolvimento, destacando-

se, de entre eles, a criação da Rádio Educativa que era de interesse para vários 

ministérios, dada à sua importância na divulgação dos respectivos programas. 

 

Em 1978 foram levados a cabo estudos importantes nessa matéria, pelo Comité 

Internacional de Luta contra a Seca no Sahel – CILSS e pela União Internacional de 

Telecomunicações – UIT, cujos relatórios serviram de base ao acordo assinado entre 

França e o Estado de Cabo Verde, tendo-se a República Francesa comprometido a 

fornecer Cabo Verde alguns emissores e equipamentos. 

 

Em 1979, com as mínimas condições técnicas criadas, deu-se início à formação de 

produtores da Rádio Educativa, na Praia e no Mindelo. O principal objectivo da 

formação era acompanhar o programa de Educação, através da melhoria da capacidade 

de produzir e de transmitir programas educativos às zonas rurais, levar à população 

novos conhecimentos e novas técnicas e estabelecer entre as populações dispersas, um 

intercâmbio de culturas, tradições e experiências. 

 

A Rádio Educativa programou a sua actividade em três fases: a primeira fase abrangeu o 

quadriénio 1980/84, que consistiu na produção de programas orientados para o mundo 

rural.  

 

O primeiro programa educativo surge em 10 de Abril de 1980, constando de uma série 

destinada aos professores primários do meio rural, tendo seguido outras séries 

abordando temas ligados à saúde, planeamento familiar, protecção da criança, 

desenvolvimento rural e cooperativo, alfabetização e educação infantil. Os programas 

eram apresentados em língua oficial ou materna, conforme os receptores e os objectivos 

a atingir de cada série.  

  

A segunda fase, que abrangeu o triénio 1985/88, incluía a introdução do Ensino à 

Distância, visando assegurar uma Educação permanente que pudesse promover uma 

parceria mais responsável da população no processo de desenvolvimento de Cabo 
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Verde. Os cursos realizados abordavam temas como a psicologia da criança, técnicas de 

redacção e gramática portuguesa.  

 

A terceira fase decorreu ao longo do biénio 1988/90, ocupando-se a Rádio Educativa 

dedicado, quase em exclusivo, em apoiar a Reforma do Sistema Educativo.  

 

O projecto Instrução Radiofónica Interactiva para os Países de Expressão Portuguesa 

(IRI / PALOP), sub-regional, visava melhorar e elevar a qualidade do ensino básico, nos 

quatro primeiros anos de escolaridade, nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, 

através do uso da rádio. Este projecto sub-regional termina em Junho de 2001.  

 

No entanto, o Ministério da Educação entendeu dar-lhe continuidade, fazendo a 

adaptação dos materiais pedagógicos produzidos à realidade de Cabo Verde, o que é 

uma experiência nova, que se prolonga até 2003.  

 

Ainda em 2001, por iniciativa da Direcção Geral de Alfabetização e Educação de 

Adultos (DGAEA), iniciou-se um projecto de Educação à Distância, no sector dos 

serviços na área do turismo, através da rádio, direccionado aos jovens e adultos. 

 

Este projecto permitiu ao Ministério da Educação dispor de uma emissora FM (Sal, 

Santiago e Santo Antão com cobertura nacional) e de emissoras de pequena escala, 

necessárias para cobrir zonas de sombra de recepção radiofónica implementadas.  

 

 

 

Neste projecto foram ministrados: 

 

 Cursos de Francês e Inglês para o uso técnico; 

 Cursos de Multimédia; 

 Cursos de manipulação de alimentos. 

 

No ano de 2003, a direcção da Rádio e Novas Tecnologias Educativas é empossada e 

teve como incumbência assegurar a divulgação de programas de informação em matéria 
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de ensino e de educação. Promoveu a comunicação com a sociedade sobre as políticas 

governamentais, relativas aos sectores da Educação e Desportos. Desenvolveu-se, 

igualmente, iniciativas de ensino e formação à distância, com recursos às tecnologias 

apropriadas de comunicação em educação. 

  

À Rádio Educativa compete, portanto, a promoção da educação e da formação pessoal e 

profissional dos ouvintes. É neste sentido que a direcção da Rádio Educativa, com os 

recursos que tem à disposição, tenta levar ao público ouvinte um leque variado de 

programas educativos e informativos.  

 

A Rádio e Novas Tecnologias Educativas tem as seguintes atribuições:  

 

 “Promover a comunicação com a sociedade sobre políticas governamentais do 

sector da educação, cultura e desporto. 

 Divulgar programas de desenvolvimento e modernização do sistema educativo. 

 Contribuir para a formação dos professores. 

 Divulgar novos conhecimentos, métodos e técnicas de ensino. 

 Divulgar programas científicos, seminários, colóquios e debates. 

 Desenvolver o ensino/formação à distância. 

 Estimular a participação dos cidadãos no sistema educativo”
28

. 

 

A Rádio Educativa tem uma grelha de programação virada para a educação, a cultura, a 

informação e, fundamentalmente, a formação, assegurando desta forma o cumprimento 

desses propósitos. Para a gravação, montagem e emissão dos programas, a Rádio 

Educativa dispõe de dois estúdios analógicos, cujos equipamentos foram financiados 

pela Rádio ECCA (Cooperação Espanhola). 

 

A Rádio e Novas Tecnologias Educativas situa-se, em Achada de Santo António, na 

Rua Pedagogo Paulo Freire, num edifício de dois andares, ao lado da DGAEA, onde 

funcionam os estúdios e as salas de produção. 

 

                                                
28 Direcção da Rádio e Novas Tecnologias Educativas (Maio de 2006), Rádio educativa: o saber mais perto de si, 

Praia, Gráfica da Praia, p. 5 
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No domínio da educação básica das crianças – uma das missões da Rádio Educativa, as 

aulas IRI constituem dos programas mais importantes, na medida em que têm por 

objectivo a melhoria da qualidade do ensino nas áreas de Matemática (3º e 4º anos) e 

língua Portuguesa (do 1º ao 4º ano). 

  

As aulas radiofónicas são assistidas em salas devidamente identificadas, tendo apoio 

pedagógico e de material didáctico. A brochura Rádio Educativa: o saber mais perto de 

si, faz o seguinte enfoque do avanço do ensino à distância em Cabo Verde. 

 

“O projecto IRI (Instrução Radiofónica Interactiva) ganhou um espaço próprio e um 

lugar indiscutível dentro do panorama educativo Cabo-verdiano.  

A dinâmica da sua actuação permitiu, no ano lectivo 2005/2006, estender as suas 

antenas a todas as ilhas de Cabo Verde. Com a instalação de novos emissores nas ilhas 

de São Vicente, Sal, Fogo e Santo Antão, a Rádio Educativa passou a ter uma 

abrangência nacional”. 29 

 

No ano de 1987, em fase experimental, a Rádio educativa começou com 86 alunos. 

 

Dado o seu avanço e impacto na sociedade, viu esse número ascender, em 2001, a 805 

(oitocentos e cinco) alunos; em 2005/2006 já contava com 11000 (onze mil) alunos, e 

em 2009, conta com mais de 15000 (quinze mil) alunos.      

 

Actualmente, a Rádio e Novas Tecnologias Educativas, tem emissoras com uma 

potência de 500 kw, em todas as ilhas do arquipélago, com excepção da emissora do 

Monte Tchota (2 kw) e das emissoras de Boavista, Tarrafal e Brava, o que lhe permite 

uma cobertura desejável, a nível nacional. 

As emissoras podem ser sintonizadas através das seguintes frequências: 

 101.5 FM – São Vicente; 

 102.3 FM – Interior de Santiago, Maio e Mosteiros; 

 103.1 FM – Praia, Santo Antão, São Nicolau, São Filipe e Sal; 

 106.1 FM – Brava e Boavista. 

 

 

 

                                                
29 Direcção da Rádio e Novas Tecnologias Educativas (Maio de 2006), Rádio educativa: o saber mais perto de si, 

Praia, Gráfica da Praia, p. 7 
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2.2. Rádio Comunitária Voz de Ponta d’Água 

Segundo o director da Rádio Comunitária “Voz de Ponta d’Água”  ela situa-se na zona 

de Ponta d’Água, nos arredores da Cidade da Praia. Foi a primeira rádio comunitária do 

país, financiada pelo Citi-Habitat e pela Fundação Portugal-África.  

A Rádio Comunitária “Voz de Ponta d’Água” tem com propósito “dar voz a quem não 

tem tido voz, ou seja, aos pobres. Tem como objectivo final a educação para uma 

cidadania activa e para uma democracia responsável. 

É uma rádio privada, generalista e que trabalha pela luta contra a pobreza, educação e 

formação e pode ser sintonizada em 96.5 FM. 

 

A 14 de Setembro de 2003 teve a sua emissão oficial. A ideia da Rádio Voz de Ponta 

D´Agua surgiu após uma visita de trabalho de uma delegação da ONG cabo-verdiana 

CITI habitat em 2000 à Guiné-bissau numa conferência sobre as rádios comunitárias.  

 

A delegação entrou em contacto com as rádios guineenses e voltaram para Cabo Verde 

incentivados a desenvolver o mesmo trabalho no arquipélago. Ultrapassadas as 

primeiras barreiras na materialização do projecto, foi a vez de pensar na formação dos 

funcionários que levariam a cabo a missão de informar e de promover o trabalho 

comunitário já em execução pela ONG.  

 

Com a ajuda da ACEP - Associação de Cooperação entre Povos de Portugal, dois 

membros do quadro de voluntários da CITI Habitat   dirigiram-se a Guiné-Bissau para 

receberem formação na área das rádios comunitárias. Posteriormente a formação, o 

próximo passo foi a compra de equipamentos radiofónicos por parte da ONG.  

Rádio Voz de Ponta D´Agua não trabalha diariamente com programas educativos. 

Entretanto, de vez em quando, através de um carro móvel vai as comunidades e em 

contacto directo com as comunidades transmite programas educativos, com o intuito de 

ajudar as comunidades mais vulneráveis minimizarem os problemas sociais que os 

afectam.  

 



 
 A educação da sociedade Praiense: o contributo das rádios locais 

 

 

 

 

38 

 

 

Como vimos anteriormente os programas da Rádio Voz de Ponta D´Agua, são 

programas direccionados a todas pessoas mas com o intuito de ajudar os mais 

desfavorecidos. 

 

Na grelha de programação encontramos programas informativos, formativos e 

educativos, (vide anexo 1, pag. 97 a 98)  

 

2.3. Rádio Comercial de Cabo Verde 

 

A Rádio Comercial é um projecto multimédia S.A.R.L, desenvolveu-se no seio da 

empresa mãe. Em 1991 um grupo de profissionais que trabalhavam na Rádio Nacional 

de Cabo Verde, actual Rádio e Televisão de Cabo Verde (RTC), decidiram criar um 

projecto que serviria como alternativa a única rádio, Rádio Nacional de Cabo Verde 

(RNCV), existente nesta altura. 

 

O primeiro passo dado para a concretização do projecto da Rádio Comercial foi arranjar 

financiamento junto de parceiros, logo depois pediram uma frequência à Direcção Geral 

da Comunicação Social, onde foi lhes dado uma. 

 

A Rádio Comercial passou a transmitir a experimental a partir de 1995, dois anos depois 

passou a emitir oficialmente. 

 

Com uma emissão contínua de 24 horas tem uma programação de oito horas, 

concentrada nos horários: das 6 horas às 8 horas, das 12 horas às 14 horas, das 18 horas 

às 19 horas e das 22 horas às 24 horas. 

 

A área de cobertura inicial da Rádio Comercial, foi regional e logo se mostrou 

necessária a implementação da 2ª fase, o que implicou a expansão da área de cobertura 

devido à necessidade de operar no mercado publicitário nas outras ilhas a norte. Ela é 

sintonizada a partir das frequências: 99.9 Mhz e 92.9Mhz. 
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O centro principal fica no Monte Tchota com um Emissor de 1000 W FM, e um outro 

localizado nos estúdios da própria rádio, ainda conta com dois retransmissores de 300 

W, em são Vicente e no Sal. 

 

2.4. Rádio Crioula FM 

No primeiro dia de Junho de 2004 surge através da Igreja Templo Maior mais uma rádio 

em Cabo Verde, localizada na zona do Plateau, junto ao Hospital Agostinho Neto. 

As instalações da Rádio Crioula FM situa-se hoje em Palmarejo, é um dos grandes 

projectos mais populares na área da radiodifusão cabo-verdiana.  

O entretenimento constitui a sua grande aposta, com particular destaque para o sector da 

divulgação da música cabo-verdiana, também apostando fortemente na música 

estrangeira. 

Os planos iniciais era de montar uma rádio de âmbito local e que se chamaria Rádio 

Nossa. A actual luta da Rádio Crioula FM é vencer as dificuldades que advém das 

“zonas sombra”. 

 

Rádio Crioula FM é uma rádio privada e generalista, emite 24 horas (12 Horas 

efectivas) tem cobertura nacional, com emissores e retransmissores instalados em 

Santiago, S. Vicente e Sal. Sede: Praia, Ilha de Santiago, podendo ser sintonizada 

através de:  

 

 94.1 Mhz 

 88.5 Mhz 

 89.6 Mhz 

 98.9 Mhz 

 

Com uma potência de 5.000 Watts no Monte Tchota, a Rede Crioula de Rádio abrange 

todo o território nacional e também chega com a sua emissão em partes da Guiné-bissau 

e Senegal, vinte e quatro horas por dia, transmitindo em Frequência Modelada (FM). 

Dotado também de uma Grelha de Programação sobretudo para a Camada Jovem, (vide 

anexo 1, pag. 76 a 82). 
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A rádio também funciona em colaboração com a Igreja Universal do Reino de Deus  

 

2.5. Rádio Praia FM 

 

A Rádio Praia FM nasceu enquanto o director Giordano Custódio ainda era estudante 

em Minas Gerais (Brasil).  

A rádio foi pensada em 1988 e elaborada em função do mercado cabo-verdiano. 

Giordano Custódio começou a pensar a Praia FM como um suporte ao negócio 

publicitário. Realizou pesquisas de opinião para definir a estrutura e a filosofia da rádio, 

direccionada para os jovens de 15 aos 45 anos. E emissões em língua crioula para 

fortalecer o elo de ligação com o público.  

Nos preparativos da rádio, Giordano Custódio contava com a ajuda de outros dois 

sócios (1992), mas estes desistiram da ideia inicial. Foi então que o actual director 

convidou em 1994 os seus dois irmãos, Marco Custódio e Eugénio Custódio para 

participarem da sociedade e do desenvolvimento da rádio. O investimento foi 

exclusivamente particular e familiar.  

A 15 de Maio de 1999 a Praia FM passou a transmitir oficialmente, a sua apresentação 

foi no actual palácio de cultura Ildo Lobo. Ela situa-se no Plateau, no prédio junto à 

Reitoria da UNICV. 

O grupo SGPM - Gestora de Meios, é detentor das empresas: Empresa Tera (ST) Novas 

Tecnologias (Gestora do Site da Praia FM). O grupo possui 30 funcionários, dos quais 2 

são jornalistas. A Rádio Praia FM fica com 2 jornalistas e 7 funcionários entre técnicos 

e programação e outros. 

A estação tem como objectivos: 

 Veicular, promover e difundir produtos e serviços desenvolvidos e prestados no 

território nacional; 

 Informar com rigor e objectividade, difundir diferentes correntes de opiniões e 

pensamento;  

 Aumentar o fluxo de notícias de e para Cabo Verde;  

 Promover o entretenimento formativo e a cultura cabo-verdiana;  
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 Desenvolver programas de entretenimento formativo e contribuir para o 

desenvolvimento dos meios de comunicação social em Cabo Verde, gerando a 

sustentabilidade para a continuidade do projecto. 

 

Através das frequências 94.1 Mhz e 107.1 Mhz, é sintonizada a Praia FM. Inaugurou no 

mês de Setembro mais um canal, a Rádio kultura, que trabalha a cultura não só de 

entretenimento, mas também a cultura económica, desportiva, jurídica. 

 

2.6. Rádio Kultura 

 

A ideia de implantar uma Rádio Cultura em Cabo Verde surgiu em 2008, quando Mário 

Lúcio, mentor desta ideia, em conversa com Giordano Custódio, mostrou o desejo de 

criar uma rádio cultura, que teria o seu estúdio no Quintal da Música. 

 

Em 2009, a gerência do Quintal da Música passou para uma outra pessoa. Mário Lúcio 

em concertação com Giordano Custódio, pediu que não deixasse essa ideia morrer. Nos 

finais do mês de Outubro de 2009, nasceu a Radio Kultura onde começou a fazer 

emissão experimental. 

 

A 14 de Setembro de 2010, A Sociedade de Gestão e Promoção de Meios (SGPM) 

procedeu a apresentação pública da Praia Fm 2 – Rádio Kultura. A apresentação da 

Rádio foi feita pelo director Giordano Custódio, logo depois o jornalista Johannes Beck, 

da Radio Deutsche Wella - Voz da Alemanha, fez uma palestra sobre Jornalismo 

Cultural, seguindo de uma intervenção da Ministra da Cultura, Fernanda Marques. 

 

A programação diária e com uma parceria com a Radio Deutsche Wella - Voz da 

Alemanha, a Rádio Kultura é toda pensada e feita para cultura, ela é sintonizada em 

104.1 Mhz. Com uma emissão de 24 horas por dia, é possível estar informado sobre o 

que se passa no mundo e conhecer também os passos da cultura cabo-verdiana. 

A Rádio Kultura tem por objectivo: 

 

 Desenvolver um ambiente intimista onde a música tradicional de Cabo Verde é 

priorizada;  
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 Trabalhar a cultura não só de entretenimento, como trabalhar também a cultura 

económica, desportiva, jurídica. 

 Desenvolver uma programação nacional com base na informação e colocar a 

rádio cultura ao serviço dos actores culturais; 

 Fazer dele um projecto de caris sociocultural. 

 

Sendo uma rádio nova e em evolução, ela ainda não tem um programa estruturado e que 

está em fase de acertos, (vide anexo 1, pag. 93).  

 

 

2.7. Leis que Regulam a Rádio em Cabo Verde 

 

A lei que regula a actividade radiofónica em Cabo Verde é o decreto Lei Nº 10/93 de 29 

de Junho. Este decreto determina que: 

 

“… a rádio tem por fim genérico contribuir para a informação do público e valorizar a 

cultura nacional, assegurando a possibilidade de expressão e conforto de diversas 

correntes de opinião. Também deve assegurar a independência, o pluralismo, o rigor e a 

objectividade de informação perante o governo, a administração e os demais poderes 

públicos. 

Deve ainda contribuir para a defesa e divulgação dos valores da cultura cabo-verdiana, 

promover a criação de programas de educação ou formação de crianças, jovens adultos 

e idosos e contribuir para o enriquecimento, a formação e a participação cívica e politica 

da população. 

Estabelece que a actividade privada da rádio pode ser de âmbito nacional, local ou 

regional, determinando ainda que o espectro radioeléctrico constitui domínio público do 

estado.”30 

 

 

Esta Lei “ obriga que seja garantido a liberdade de expressão e de informação nas 

rádios, assegurando o acesso de todos, mediante o direito de resposta a qualquer pessoa 

singular ou colectiva quando em caso de ofensa (art. 21) e regula os termos e condições 

em que este direito deve ser exercido (art. 22, 23 e 24)"
31

 

                                                
30

 Centeno, Sofia (1998). O Contexto jurídico dos medias em Cabo Verde. 

 
31 Centeno, Sofia (1998). O Contexto jurídico dos medias em Cabo Verde. 
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Nela ainda encontra-se regulada o direito de antena (art.11 e 18). Através destes artigos 

são concedidos, o direito de antena e as suas respectivas durações, aos partidos 

políticos, às organizações sindicais, às associações de empregados e às confissões 

religiosas. 

 

2.7.1. Liberdade de Expressão e Informação 

 

A liberdade de expressão e de informação encontra-se consagrado no Artigo 9 do 

manual do contexto jurídico dos medias em Cabo Verde. 

 

O artigo 9 diz o seguinte:  

 

1) A liberdade de expressão de pensamento através da radiodifusão integra os direitos fundamentais 

dos cidadãos a uma informação livre e pluralista essencial a prática da democracia, a defesa da 

paz do progresso económico, social e espiritual dos países. 

 

2) O exercício da actividade de radiodifusão é independente em matéria de programação, salvo nos 

casos contemplados na presente Lei. A administração pública ou qualquer outro órgão de 

soberania com excepção dos tribunais, não podem impedir ou condicionar a difusão de quaisquer 

programas. 

 

3) Não é permitida a transmissão dos programas ou mensagem que incitem a prática da violência ou 

seja contrários à lei penal ou genericamente, violem os direitos, as liberdades e as garantias 

fundamentais. 

 

4) Não é permitida a transmissão de programas susceptíveis de influenciar negativamente na 

formação da personalidade das crianças ou adolescente.”     

 

É notável que a informação constitui a base das relações humanas e sociais e é em 

termos dela que se gravita toda a vida científica, a vida das organizações, e a vida 

política. 
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2.7.2. Liberdade de Comunicação  

 

 

A liberdade de comunicação está consagrada no Artigo 11 da mesma obra. Neste Artigo 

encontra-se definido os seguintes aspectos: 

 

1) As empresas e os meios de comunicação social têm o direito de transmitir à opinião pública as 

informações e notícias que recolherem, sem prejuízo dos limites decorrentes da lei.  

 

2) Nenhuma entidade ou indivíduo poderá usar de violência física ou qualquer outro meio com o 

fim de destruir os materiais de informação recolhidos ou os próprios instrumentos utilizados na 

captação de sons ou imagens.  

 
3) Ninguém pode, sob qualquer pretexto ou razão, apreender ou por outra forma embaraçar a livre 

difusão, publicação ou divulgação de informações, produtos ou suportes contendo informações 

editados pelos meios ou empresas de comunicação social, salvo por decisão judicial transitada 

em julgado.  

 

É de extrema importância que as empresas e os meios de comunicação social devem ter 

na divulgação das informações ou dos seus produtos, que o possam fazer de uma forma 

íntegra.  
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3. Capítulo III – Enquadramento Metodológico  
 

 

A compreensão dos fenómenos sociais depende do conhecimento que se tem do 

passado. Neste sentido, para realização deste trabalho, recorremos à pesquisa 

bibliográfica com o intuito de localizar, sintetizar e sistematizar os factos históricos 

pertinentes e, objectivamente, nos permitissem encontrar elementos de apoio para 

estabelecer conclusões sobre as ideias do objecto de estudo. 

 

Além disso fizemos uso do método quantitativo/qualitativo com recurso ao estudo de 

caso.  

 

De acordo com Yin
32

 “ o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenómeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto 

não são bem definidas (…) em que múltiplas fontes de evidência são usadas”. O estudo 

de caso tem como objectivo, explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar. 

 

O Estudo de Caso constitui uma estratégia preferida quando se quer responder às 

questões de “como” ou “porquê”; permite ao investigador a possibilidade de se 

concentrar num caso específico e de identificar os diversos processos interactivos em 

curso e pode ser relatado em vez de ser generalizado.  

 

Em contrapartida, a pouca possibilidade de generalizações pode ser considerada como 

uma limitação; a excessiva necessidade de prolongar durante bastante tempo o período 

de observação e recolha de informação pode dificultar a sua leitura e interpretação.  

  

                                                
32

 Universidade do Minho, (2008). O que é um Estudo de Caso Em http://grupo4te.com.sapo.pt/mie2.html 

acedido em 2 de Junho 

 

http://grupo4te.com.sapo.pt/mie2.html
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Para esta pesquisa foram entrevistados seis directores de rádios da cidade da praia num 

universo de oito rádios na capital, dos quais, dois não cederam entrevista, alegando que 

são assunto interno da estação e motivos pessoais, que é o caso da Rádio cidade e a 

Rádio Comercial. 

 

Através de uma gravação foram entrevistados directores da RCV, RCV+, Praia FM, 

Praia FM2 – Rádio Kultura, Rádio Comercial e Rádio Comunitária Voz de Ponta 

d’Água. Responderam as perguntas individualmente e na respectiva Estação.  

 

Os entrevistados tiveram acesso antecipado ao assunto da entrevista para que pudessem 

estar a par da matéria e para que a mesma pudesse decorrer da melhor forma possível.   

 

Foi feita a transcrição da entrevista de cada director. Através desta foi possível sustentar 

a análise comparativa das mesmas. 
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3.1.Transcrições das entrevistas com os directores das rádios  

 

Nome: Aristides Reis 

Cargo: Director substituto da Rádio Educativa 

 

Esta rádio identifica-se com esses três pilares. Vou começar pela informação. Como 

sabe nós temos um público-alvo directo que são os agentes da educação e a comunidade 

educativa, nós temos que mantê-lo informado de tudo o que se passa no Ministério da 

Educação e temos também um outro público que são os formandos. Quanto à 

informação, ela tem a ver com a veiculação das notícias, das novidades, das inovações 

das actividades do Ministério da Educação. A formação tem a ver com os programas 

directos para formação dos jovens adultos e crianças. 

 

A Rádio Educativa tem conteúdo educativo. Por exemplo, os programas que nós 

fazemos para os alunos do Ensino Básico de Língua Portuguesa e Matemática são 

programas essencialmente educativos. 

 

A nossa aposta é na formação à distância. O nosso lema é melhoria de qualidade. Isso 

diz tudo, nós queremos reforçar a competência pedagógica dos professores, reforçar 

também a metodologia do ensino apostar nas inovações educativas. Tudo no sentido da 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

Eu acho que estamos alcançando os objectivos não fizemos ainda nenhum estudo 

sistematizado que nos dê resultados palpáveis mas o sentimento que temos é que 

estamos conseguindo, anualmente, alcançar os nossos objectivos. Por exemplo, nas 

nossas visitas, nas avaliações que nós fizemos, as competências dos alunos que nós 

seguimos, superam as competências dos alunos que não são seguidos. Foram os 

professores que chegaram a esta conclusão. 

 

Para a Rádio é muitíssimo importante trabalhar com conteúdos educativos para a 

sociedade. Temos um público-alvo que ministramos acções de formação á distância, 

mas temos o nosso público-alvo indirecto que é toda a sociedade cabo-verdiana e para 

este público-alvo amplo, nós temos vários programas educativos. Por exemplo, ensinar 
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a pessoa como prevenir das doenças, ensinar a pessoa como preservar o ambiente, 

ensinar a pessoa como lidar com o lixo (…) nós fazemos programas como: Escola e 

Ambiente, o Mais Saúde, ensinamos os pais e encarregados de educação como lidar 

com os jovens e adolescentes. Pensamos que são programas importantíssimos para 

mudança de comportamento valores e atitudes da nossa população.  

 

Trabalhamos com vários conteúdos: Educação para Cidadania, Língua Portuguesa e 

Matemática, programa Mais Saúde, Escola e Ambiente.  
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Nome: Benvindo Chantre Neves  

Cargo: Director da RCV+ 

 

Perguntado sobre qual deste pilares fundamentais: Informação, Formação e Educação a 

Rádio Trabalha, Benvindo Neves é categórico: “ Eu diria um pouco…as três coisas, 

porque nós temos aquela componente informativa, temos também a componente 

educativa, de leve, e temos também a componente formativa. Somos uma rádio de 

conteúdos leves nós não vamos muito ao fundo porque isso deixamos para a RCV 

Para além da informação diária que sai três vezes por dia que é “Infomais” - notícias 

breves em cinco ou sete minutos. É bom dizer que dentro desse serviço informativo 

“Infomais” privilegiamos bastante os temas que vão ao encontro das preocupações dos 

jovens. 

 

A questão da formação tende a privilegiar conteúdos ligados a juventude que são a 

educação, questões ligadas a sensibilização de diferentes áreas (ambiente saúde droga). 

 

Temos muitos conteúdos educativos como, por exemplo, o programa “Retratos”, 

programas feitos por colaboradores da RCV+, que é o caso de programas voltados para 

o Hip Hop (que não tem mensagens negativas), a Música Reggae. Também, “Conforto 

de um Abraço”, “Ritmos e Poesias”, são diferentes aspectos que nós abordamos tendo 

em conta a camada juvenil. 

 

Actuamos mais como uma componente pedagógica, por ex: damos ferramentas para que 

as pessoas possam fazer melhor uso desse conhecimento, desenvolvemos alguns 

conteúdos para que os jovens reforcem esta ideia (não poluir o ambiente, não usar 

drogas etc.), complementar que a Rádio Educativa faz. 

 

O nosso público-alvo é a camada juvenil. Alguns dos nossos programas são Retratos, 

Cuidar do Planeta, Guia das Profissões, Conforto de um Abraço. Também temos 

programas sazonais (Luta contra Sida, Dengue, Cólera etc.) programas direccionados 

para os reclusos. 
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Nós queremos formar informar mas sem perder de vista a componente entretenimento. 

Penso que já alcançamos os objectivos pelos quais estamos a trabalhar. 

 

É muito importante trabalhar conteúdos educativos na sociedade porque temos a 

responsabilidade de dirigir um público maioritário na sociedade cabo-verdiana (camada 

jovem). Sentimos realizados e com a consciência do dever comprido ao ter o feed-back 

dos ouvintes. 
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Nome: Carlos Santos  

Cargo: Director da RCV 

 

Em traços gerais, dada a natureza da RCV que é uma rádio de serviço público, diria que 

a RCV funciona com base num tripé; na Informação na Formação mas também no 

Entretenimento. A Informação é o prato forte da RCV, é sobretudo uma rádio com cariz 

informativo muito grande e também formativo. Dentro da formação temos conteúdos 

para a área da Educação. O entretenimento também aparece porque a Rádio, sendo 

generalista, que se dirige a um público bastante heterogéneo, obviamente aposta 

também no entretenimento. 

 

Na área de informação a RCV tem informação 24 horas por dia, nós temos cerca de 20 

espaços de informação - estou a falar de sínteses informativas, grandes blocos de 

jornais. Nós temos também informação que não é aquela informação diária que segue 

rotina informativa, temos programas semanais de grande informação, que são as 

entrevistas, os debates e aqui entra de tudo um pouco, ou seja nós vamos para várias 

áreas, debatemos as grandes questões de política, da actualidade, as questões de 

economia, as questões de cultura, todos aqueles aspectos que interessam a sociedade 

cabo-verdiana. 

 

Sobre a transmissão de conteúdos educativos, Carlos Santos diz que a Rádio trabalha 

com esse tipo de conteúdo, mas acrescenta “não propriamente educativo nesse sentido 

formal de termo. há um autor que diz que a rádio, a televisão pública não são 

propriamente escolas nocturnas em que as pessoas vão ouvir os conteúdos para se 

formarem”. Nós temos alguns conteúdos, de facto, de cariz formativo e educativo. Por 

exemplo, quando falamos sobre o trânsito, a informação, a educação sobre o trânsito 

como é que as pessoas devem estar na via pública evitando sinistralidade, nós estamos 

de facto a educar a formar essas pessoas. Temos rubricas sobre o ambiente (cuidar do 

ecossistema, biodiversidade). Quando falamos de música clássica e falamos dos autores 

das grandes áreas da música clássica nós estamos aqui claramente a educar o gosto das 

pessoas no que diz respeito a questão musical. Falamos do nome dos vários autores, dos 

compositores dos cantores das várias épocas, por ex. da morna. Portanto nós estamos a 
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educar, ou seja, não há aqui um conteúdo ou uma intenção formal da rádio no sentido de 

ministrar conhecimento as pessoas. Penso que isso é uma função das escolas. 

 

Aqui eu tenho alguma dificuldade em falar de público-alvo, porque pela natureza da 

rádio, a RCV não é uma rádio temática, é uma rádio que se dirige a toda gente, não há 

um público específico da RCV. 

 

O objectivo dos nossos programas é sempre o de elevar o nível de conhecimento, nível 

de cultura dos nossos ouvintes. 

 

Sobre o alcance dos objectivos educacionais da Rádio, o director explica que é sempre 

difícil dizer, até porque não há estudos precisos de audiências. Neste caso, não estaria a 

falar apenas de estudos quantitativos que nos dizem qual é o nível de audiência em 

relação as outras rádios, estou a referir-me aos estudos qualitativos que nos mostrem a 

composição sócio-demográfica dessa audiência. Dizer se esses objectivos estão a ser 

conseguidos, eu diria que sim porque pelo menos a sociedade cabo-verdiana está cada 

vez mais madura, há cada vez mais participação dos cidadãos, a sociedade civil começa 

a despertar-se e isto tudo é o trabalho de todos os meios de comunicação social. 

 

Para nós, essa importância de trabalhar com conteúdos educativos é crucial, porque nós 

estamos a contribuir para esclarecer, para levar mais conhecimento as pessoas. No 

fundo, para que elas tomem consciência dos seus direitos da importância da sua 

participação cívica e para que a democracia se consolide. 
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Nome : Lino Jorge Veiga Oliveira 

Cargo: Director de programação da Rádio Crioula FM  

 

A Crioula FM se identifica com os dois primeiros pilares: Informação e formação. Na 

verdade não temos programas concretos voltados para esses pilares mas toda a nossa 

programação, a nossa linguagem, a nossa animação, é voltada para esses pilares. 

Excluímos músicas com linguagem negativas, isto porque poderá trazer influências 

negativas. Nós acreditamos que através da música podemos formar pessoas. Nós temos 

jornal, horários de informação, de notícias, temos destaques, enfim…. 

 

Programas educativos em si, nós não temos. Mas, na época de Luta contra Sida, não 

esperamos pelas organizações, temos iniciativas próprias de passar as mensagens, os 

nossos programas educativos são pontuais por exemplo: (dia mundial de luta contra 

droga, sida, combate a dengue…) também na animação tentamos passar boas 

mensagens. 

 

Acredito que estamos a alcançar os nossos objectivos sim, embora não temos dados 

concretos. E isso pode ser exemplificado com a participação, diálogo com ouvintes. 

Sentimos que ficou alguma coisa. 

 

Trabalhar com conteúdos educativos é de grande importância. E lamentamos por não 

termos programas direccionados para a educação, gostaríamos de ter. Esperamos que no 

futuro possamos ter programas educativos na nossa grelha de programação. 
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Nome: Giordano Custódio  

Cargo: Presidente, Director Geral da Praia FM 

 

A rádio tem um pilar fundamental que não está aí inserido que é o pilar de 

Entretenimento, porque esse pilar em si encerra aspectos ligados à formação ao 

desenvolvimento pessoal, social e a visão de sociedade e em nenhum momento a Praia 

FM se identifica com aspecto educativo da rádio, porque ninguém educa ninguém. 

Geralmente esses erros costumam ser cometidos, mas a aprendizagem é um processo, 

daí que a vertente entretenimento ser muito mais abrangente e encerrar nele todos os 

aspectos que são necessários para o desenvolvimento da sociedade como um todo.  

 

A Paria FM é uma rádio que acima de tudo se baseia na parte de entretenimento que não 

está incluído nesta frase que citaste (A Rádio está sob três pilares fundamentais: 

Informação, Formação e Educação) mas, tem um carácter de informação. Mas, a 

informação também como base de entretenimento. Então, o pilar fundamental da Praia 

FM é o entretenimento, mas um entretenimento formativo e ligado ao processo ensino 

aprendizagem. 

 

Na parte formativa cada profissional que integra a rádio acaba tendo várias etapas onde 

tem acesso aos diferentes estágios de desenvolvimento de uma rádio e do fazer rádio 

então nós temos um programa interno de treinamento. Nós chamamos de formação por 

requer um carácter mais restrito e voltado para o ambiente interno da rádio. De vez 

enquanto nós promovemos formações com recurso a profissionais que vêm do exterior 

técnicos especializados que aqui chegam para ministrar formações bem específicas. Isto 

é o que nós temos feito para o público interno.  

 

Mas a formação obtida na Praia FM também é devolvida ao público não de uma forma 

estática mas sim de uma forma continua. A nossa forma de fazer está tendo acesso a um 

outro tipo de saber, a uma outra postura social, a uma outra visão da sociedade, então 

nós quando fazemos rádio fazemos rádio com uma postura, com uma visão de sociedade 

e isso acaba tocando o nosso público. 
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Se eu discordo da frase relativa a educação teria de, necessariamente, concluir que os 

conteúdos que nós tratamos são conteúdos informativos que ajudam no 

desenvolvimento pessoal da pessoa trazem informação e essa informação 

necessariamente tem uma forte implicação no processo ensino aprendizagem que é 

intrínseca à pessoa. Então, nós temos esses conteúdos não de uma forma tradicional 

como as pessoas vêm o processo de ensino aprendizagem. 

 

Por exemplo, quando nós temos o Top 7, o que é que acontece, as pessoas votam todos 

os dias, duas ou três vezes, votar em sociedade é um acto de cidadania, as pessoas às 

vezes têm receio de votar porque votam de dois em dois anos, ou de quatro em quatro 

anos, aqui nós exercitamos o voto diariamente e as pessoas ao votarem diariamente, ao 

perceberem que é possível votar e decidir mesmo brincando quando chegar o momento 

de votar e decidir para a gestão do país como um todo eles não encararão este facto 

como algo estranho. Além disso nós agregamos ao Top 7 uma componente de voto 

electrónico e isso faz com que as pessoas no dia-a-dia liguem com as novas tecnologias 

de comunicação, o voto pode ser feito via SMS, via site, então quando as pessoas 

ouvirem na rádio que podem votar, imediatamente estão agindo para interagirem com 

um outro meio de comunicação que é a Internet e aí aprendem imediatamente a 

manusear as diferentes ferramentas de comunicação e imediatamente começam a 

encarar a internet como algo tranquilo e sem receio. Estou apenas dando um exemplo, 

através de um programa o ouvinte pensa que praticamente só se diverte (…) nesse 

programa nós estamos incentivando as pessoas a interagirem com as novas tecnologias 

de comunicação a tomarem decisões, a proporem o que querem ouvir, além de que, 

estamos a trabalhar a Identidade Nacional. A Praia FM trabalha com um público de 15 a 

45 anos de idade. 

 

Praia FM não traça objectivos por programas, nós temos objectivos da Estação, o 

primeiro objectivo é veicular, promover e difundir produtos e serviços desenvolvidos e 

prestados no território nacional, o segundo é informar com rigor e objectividade, 

difundir diferentes correntes de opiniões e pensamento seria o terceiro objectivo, um 

outro é aumentar o fluxo de notícias de e para Cabo Verde aqui por exemplo podemos 

falar dos nossos dezoito serviços de informação espalhados ao longo do dia. Promover o 

entretenimento formativo, promover a cultura cabo-verdiana, desenvolver programas de 
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entretenimento formativo e contribuir para o desenvolvimento dos meios de 

comunicação social em Cabo Verde, gerando a sustentabilidade para a continuidade do 

projecto. 

Acredito que esses objectivos foram alcançados logo no primeiro ano de emissão e 

consolidamos a nossa posição no terceiro/quarto anos de emissão. São objectivos 

cumpridos diariamente e até ultrapassados. 

 

Trabalhando a parte de entretenimento as pessoas têm acesso ao saber de uma forma 

descontraída, sem pressão. Nós temos um sistema educativo que é extremamente 

ditatorial, um sistema educativo que oprime, é um sistema de ensino aprendizagem 

unilateral, isto porque eles pensam que é possível alguém educar alguém, eles não 

pensam em partilha, então o nosso sistema educativo está desfasado, daí que através do 

entretenimento nós podemos promover o saber de uma forma descontraída e sem muita 

sobrecarga psicológica e sem cansaço mental.     
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Nome: Giordano Custódio  

Cargo: Presidente, Director Geral da Praia FM2 – Rádio Kultura 

 

A rádio tem um pilar fundamental que não está ai inserido que é o pilar de 

conhecimento porque o pilar de conhecimento em si encerra aspectos ligados à 

formação ao desenvolvimento pessoal, social e à visão de sociedade. A aprendizagem é 

um processo, daí que a vertente conhecimento ser muito mais abrangente. É uma rádio 

que acima de tudo se baseia na parte de conhecimento, tem um carácter de informação, 

mas como base no conhecimento então o pilar fundamental da Praia FM2 - Rádio 

Kultura é o conhecimento, mas um conhecimento formativo e ligado ao processo ensino 

aprendizagem. 

 

Nos pilares informação e formação a Rádio Kultura posiciona-se como o principal 

órgão de divulgação da cultura nacional. Na área de formação ainda somos uma rádio 

bastante incipiente, então não temos um programa estruturado, tanto é que sendo uma 

Rádio Kultura tem dificuldades várias de implantação e implementação e o que levará 

algum tempo a trabalhar e a encontrar o seu espaço apropriado. Neste momento a 

programação da Rádio Kultura é feita utilizando uma Central de Jornalismo que partilha 

os conteúdos para as duas estações, logo a parte formativa dos profissionais vem da 

experiencia adquirida com a Praia FM, mas, não existe um programa próprio de 

formação interna para os profissionais da Rádio Kultura. E voltando para o público em 

geral, como nós trabalhamos com um público à cima dos 45 anos. Na Rádio Kultura, a 

ênfase é dada ao conhecimento, à partilha de conhecimento, a informação que é gerada 

no dia-a-dia sedimentando e saciando a busca de conhecimento que geralmente as 

gerações a cima dos 45 anos têm. 

 

O objectivo é transformar a Rádio Kultura num espaço de exaltação da cultura cabo-

verdiana em todas as suas vertentes. Trabalhamos a cultura não só de entretenimento, 

pretendemos trabalhar a cultura económica, desportiva, jurídica e o outro objectivo é 

desenvolver um ambiente intimista onde a música tradicional de Cabo Verde é 

priorizada, desenvolver uma programação nacional com base na informação e colocar a 

rádio cultura ao serviço dos actores culturais fazer dele um projecto de caris 

sociocultural. O primeiro objectivo já foi alcançado, tivemos uma etapa experimental 
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onde foi possível determinar a grelha de programação, o formato que se quer mesmo 

para a Rádio Kultura e foi extremamente importante ter esse período experimental onde 

encontramos o modo de fazer Rádio Kultura porque no inicio pensávamos de uma 

forma e a partir do momento em que a Rádio foi para o ar fomos corrigindo o percurso. 

 

Considerando que a Rádio Kultura terá o seu formato assente na promoção da música 

tradicional cabo-verdiana e na promoção dos criadores e promotores e ainda mais na 

promoção no pensamento, em todas as áreas, desenvolvido pelo cabo-verdiano, isso só 

poderemos ter o conhecimento depois de algum tempo da rádio no ar. Ainda é precoce 

fazer qualquer tipo de análise, podemos falar de intenção. Em toda a sua linha 

programática a Rádio Kultura pretende ter um papel fundamental no resgate da cultura 

cabo-verdiana através da promoção da música cabo-verdiana, músicos, cantores, das 

artes cénicas, editoras, escritores, realizadores de filmes, das actividades que gerem 

pensamento criativo, inovação e debate, nessa perspectiva acreditamos sim que teremos 

um grande papel a cumprir, mas ainda é extremamente precoce dizer qualquer coisa. 
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Nome: Euclides Carvalho 

Cargo: Rádio Comunitária de Ponta d’Água  

 

A Rádio se identifica com todos os pilares: Informação, Formação e Educação. Nos 

pilares informação, recolhemos as informações directamente das comunidades, 

desenvolvemos actividades de acção comunitária nas comunidades e para as 

comunidades, actividades de sensibilização, etc, etc, etc. Ao nível de Formação 

preparamos anualmente um pacote de formação destinado aos nossos animadores e 

colegas que prestam serviço voluntário. Todas as pessoas que estão aqui a trabalhar têm 

formação. Conteúdo de educação é um dos pilares essenciais, se calhar. 

 

Sendo uma rádio comunitária, é lógico que os nossos pilares estão direccionados para as 

comunidades mais vulneráveis. Portanto, a nossa linha tenciona ser para as 

comunidades mais vulneráveis, uma formação de forma fácil para que possa penetrar 

nas comunidades. Conteúdo: Tem desde informação, formação e educação e o nosso 

público-alvo são as comunidades vulneráveis. Também os programas são direccionados 

para esse público-alvo. 

Objectivos gerais dos programas têm a ver com dar vez e voz para as comunidades. 

Neste momento, no dia 14 de Setembro, completamos 7 anos de existência. Temos 

vindo a discutir a política que tínhamos delineado anteriormente em praticamente todos 

os processos e também objectivos que tencionamos atingir. Já atingimos cerca de 80% 

dos nossos objectivos, tendo em conta que temos muito a fazer desde qualificação do 

pessoal e isso dificulta muito atingir os nossos objectivos. Nesses 80% trabalhamos 

directamente com cerca de 23 comunidades de intervenção da Citti Habitat e nessas 

comunidades com atenção essencialmente virada para a Rádio Comunitária Voz de 

Ponta D’agua, inclusive deslocamos as comunidades, fazemos rádio no local, e temos 

uma interactividade com o público. Nas comunidades a Rádio serve apenas para auxiliar 

tecnicamente as pessoas. Elas é que fazem os programas que desejam. 

 

Informações educativas permitem que a rádio penetre informações com eficácia para 

pessoas vulneráveis. 
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3.2.Análise Comparativa: A abordagem da educação nas Rádios da Capital 

 

Das rádios contactadas, a RCV+, RCV e a Educativa garantem trabalhar com conteúdos 

educativos.  

 

A Rádio Educativa faz programas essencialmente educativos, para os alunos do Ensino 

Básico de Língua Portuguesa e Matemática. Tudo no sentido da melhoria da qualidade 

do ensino. Esses objectivos vão de acordo com o afirmado por Romais (2008),”. E é 

este o trabalho que a Rádio tem vindo a fazer.  

 

É nesse sentido que a Rádio acredita e pode dizer que é muitíssimo importante trabalhar 

com conteúdos educativos para a sociedade. Além de conteúdos que vêm das disciplinas 

escolares a Rádio também trabalha com conteúdos de Educação para a cidadania.  

A RCV + tem alguns programas educacionais, em várias vertentes, que não são do 

ensino, como é o caso da Rádio Educativa. Na RCV+ trabalham a educação vertente 

formação pessoal e social. Reconfirmando o que Demo (1996) destaca no livro Educar 

pela Pesquisa:  

Por outro lado a RCV+, tende a privilegiar conteúdos ligados a juventude que são a 

educação, formações, questões ligados a sensibilização, (ambiente, saúde, droga …) 

A RCV+ tem programas educativos sazonais mais aprofundados, como é o caso de 

datas sobre a Luta contra Sida, Dengue, Cólera etc e ainda Programas direccionados 

para os reclusos visando a sua melhor reinserção na sociedade. 

 

O director da RCV, Carlos Santos esclarece que a Rádio está assente num tripé, que é 

composto pela Informação, Formação e pelo Entretenimento, ao invés da Educação. O 

entretenimento, para o director aparece porque a Rádio, sendo generalista que se dirige 

a um público bastante heterogéneo, obviamente aposta também no entretenimento indo 

ao encontro das ideias dos autores Segundo os autores, Gomes (2002) e Santos (2002):  

A Informação, o entretenimento é o prato forte da RCV, e vai de encontro com a teoria 

dos autores Gomes (2002) e Santos (2002).  
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Para a RCV, de acordo com o seu director, a importância de trabalhar com conteúdos 

educativos é crucial corroborando também aos pensamentos de  Pretto (1996). Nota-se 

também que a RCV está a contribuir para esclarecer, para levar mais conhecimento as 

pessoas.  

 

Já a Crioula FM não trabalha directamente com programas educativos, não têm 

programas específicos sobre a educação entretanto, acreditam que trabalhar com 

conteúdos educativos é de grande importância. E lamentam o facto de não terem 

programas direccionados para a educação.  

 

Apesar de não trabalharem com conteúdos educativos, tal como a Educativa e a RCV +, 

a Crioula FM trabalha com conteúdos que educam para a cidadania.  

O director da Praia FM, Giordano Custódio, também partilha da mesma posição do 

director da RCV, dizendo   

Conforme escreveu Freire (1996), e indo de encontro dos ideais da Praia FM, “Saber 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”.  

E ainda fazendo uma ponte com as afirmações de Freire, o director da Praia FM 

acrescenta que “os conteúdos que nós tratamos são conteúdos informativos que ajudam 

no desenvolvimento pessoal da pessoa trazem informação e essa informação 

necessariamente tem uma forte implicação no processo ensino aprendizagem que é 

intrínseca à pessoa. Então, nós temos esses conteúdos não de uma forma tradicional 

como as pessoas vêm o processo de ensino aprendizagem”.  

 

Para Luiz Gonzaga Godoi Trigo (2003) “Segundo os elitistas, enquanto a arte trata cada 

espectador, ouvinte ou leitor como um indivíduo à obra, o entretenimento trata as suas 

plateias como massa. Com tudo isso, o entretenimento é mesmo divertido, fácil, 

sensacional, previsível e subversivo. É um espectáculo de massas”. 

 

Reconfirmando a teoria de Luiz Trigo, o director da Praia FM justifica: “Com 

entretenimento as pessoas têm acesso ao saber de uma forma descontraída, sem pressão. 
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Daí que através do entretenimento nós podemos promover o saber de uma forma 

descontraída e sem muita sobrecarga psicológica e sem cansaço mental”.     

 

Quanto a Praia FM 2 - Rádio Kultura, também dirigido por Giordano Custódio, a 

rádio tem um pilar fundamental que não está inserido no tripé com que baseamos para 

este trabalho. Trata-se do Pilar do conhecimento. Que segundo ele, encerra aspectos 

ligados à formação ao desenvolvimento pessoal, social e à visão de sociedade. Ainda 

para ele “a aprendizagem é um processo, daí que a vertente conhecimento tende a ser 

muito mais abrangente. É uma rádio que acima de tudo se baseia na parte de 

conhecimento, tem um carácter de informação, mas como base no conhecimento então o 

pilar fundamental da Praia FM2 - Rádio Kultura é o conhecimento, mas um 

conhecimento formativo e ligado ao processo ensino aprendizagem”. 

 

Nos pilares informação e formação a Rádio Kultura posiciona-se como o principal 

órgão de divulgação da cultura nacional. E tendo em conta que o público – alvo da 

Estação é um público à cima dos 45 anos, a ênfase é dada ao conhecimento, à partilha 

de conhecimento, a informação que é gerada no dia-a-dia sedimentando e saciando a 

busca de conhecimento que geralmente as gerações à cima dos 45 anos têm. 

 

O objectivo é transformar a Rádio Kultura num espaço de exaltação da cultura cabo-

verdiana em todas as suas vertentes. Assim, a Rádio trabalha além a Cultura de 

entretenimento, a cultura económica, desportiva, jurídica. A Rádio Kultura terá o seu 

formato assente na promoção da música tradicional cabo-verdiana e na promoção dos 

criadores e promotores e ainda mais na promoção no pensamento, em todas as áreas, 

desenvolvido pelo cabo-verdiano. 

 

Ainda é precoce fazer qualquer tipo de análise, de acordo com o director pode-se falar 

de intenção. Em toda a sua linha programática a Rádio Kultura pretende ter um papel 

fundamental no resgate da cultura cabo-verdiana através da promoção da música cabo-

verdiana, músicos, cantores, das artes cénicas, editoras, escritores, realizadores de 

filmes, das actividades que gerem pensamento criativo, inovação e debate, nessa 

perspectiva, segundo o director “acreditamos sim que teremos um grande papel a 

cumprir, mas ainda é extremamente precoce dizer qualquer coisa”. 
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Entretanto, apesar de estar a pouco tempo no ar as intenções da Rádio Kultura vão de 

encontro a Educação – uma educação que busca suscitar a criatividade e a originalidade 

dos ouvintes por meio de pensamentos críticos. Isto é, é uma rádio que pretende educar 

para o debate, educar pessoas com espírito crítico em relação a aquilo que consome 

como sendo cultura, principalmente. 

 

A Rádio Comunitária de Ponta d’Água trabalha com os três pilares: Informação, 

Formação e Educação, de acordo com o director Euclides Carvalho. Ambos os pilares 

estão direccionados para as comunidades mais vulneráveis.  

 

Para o sociólogo francês Durkheim (1978), o conceito de educação “vai mudando com o 

decorrer do tempo, por isso para ele a educação é um fato social”. Assim, a forma como 

a Rádio Voz de Ponta d’ Água implementa a vertente Educação vai mudando de acordo 

com a comunidade para quem trabalha e os problemas que a comunidade enfrenta. 

Logo, analisando a óptica de educação segundo o director da Rádio Comunitária de 

Ponta d’Água, reconfirma o que Durkheim disse. Para Euclides Carvalho a vertente 

educação é trabalhada no sentido de informar o público – alvo (comunidades 

vulneráveis) sobre como podem proceder para levar uma vida mais saudável e 

confortável evitando e mostrando como se deve proceder para minimizar os problemas 

sociais. 

 

Para o director daquela Estação, as informações educativas e outras chegam de melhor 

forma as comunidades através da Comunitária principalmente porque o lema da Estação 

é “Dar Vez e Voz para as Comunidades”. E esse lema é cumprido cada vez que faz 

rádio local. Ou seja transportam mesas de som e outros equipamentos de rádio para as 

comunidades lá dão suporte técnico e são as próprias pessoas que fazem os seus 

programas, de acordo com os problemas sociais que os afligem. 

 

Nos sete anos de existência a Rádio já penetra 23 comunidades de Santiago que são de 

intervenção da Organização Não Governamental Citi Habitat. E naquelas comunidades, 

Euclides acredita que trabalhando com programas educativos e dado às pessoas vez e 

voz podem chegar com mais facilidade nas pessoas mais vulneráveis. 
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3.3. Conclusões 

 

Acredita-se que, para realizar um processo educacional, já não basta dominar a língua 

oral e escrita. É preciso alfabetizar-se nas linguagens tecnológicas, dentre as quais 

encontra-se a do rádio, capacitando-se para não ser um mero consumidor de 

informações, mas um crítico, alguém que sabe valorar os suportes do conhecimento 

para, então, seleccionar e contextualizar os saberes veiculados, dando-lhes sentido e 

transformando-os em saberes pessoal, social e profissional.  

 

 

 Relativamente às investigações feitas durante o trabalho leva-nos a concluir que:  

 

 

 A totalidade das rádios da capital trabalha directa ou indirectamente com a 

vertente educacional. 

  

 A participação da Rádio Crioula FM na educação é através da animação e em 

situações pontuais como nos dias mundiais de Luta contra Droga, Sida, combate 

a dengue, entre outros 

 

 A Rádio Comunitária Voz de Ponta d’Água, não trabalha diariamente com 

programas educativos. Quando o faz é, através de um carro móvel junto as 

comunidades e em contacto directo com as mesmas. Transmite programas com 

conteúdos que pretendem educar para a cidadania com o intuito de ajudar as 

comunidades mais vulneráveis a minimizarem os problemas sociais que os 

afectam.  

 

 A vertente educativa faz parte da grelha de programação de forma diferenciada. 

Nas estações radiofónicas da RCV, RCV+ Praia FM, FM2 – Rádio Kultura e 

Rádio Educativa. O entretenimento é fundamental para o ensino aprendizagem 

através da difusão radiofónica para as rádios RCV, Praia FM e Praia FM2 – 

Rádio Kultura. 
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 O pilar Educação para a Rádio Educativa é ensinar no sentido professor/aluno, 

enquanto as outras rádios têm uma vertente de formação pessoal e social, ou 

seja, buscam mostrar como fazer, através de formação e informações de pessoas, 

como devem proceder perante o ambiente, os males sociais e perante a 

sociedade de maneira geral. 

 

 Os programas oferecidos pelas rádios contribuem de forma generalizada com 

conteúdos essenciais à educação.  

 

 Os programas emitidos pelas rádios da cidade da Praia, são programas com 

vertente Informativa, Formativa, Educativa e de entretenimento. 

 

 Por fim, é de destacar o trabalho das rádios da cidade da Praia no 

enriquecimento e mais-valia da Educação em Cabo Verde, independentemente 

da forma como ela é apresentada e executada. 
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3.4. Recomendações 

 

Temos a consciência que nenhum trabalho é acabado, assim sendo, e considerando tanto 

a bibliografia consultada quanto os resultados alcançados, indicam-se aqui algumas 

recomendações: 

 

 Independentemente da forma como a Educação é vista pelas Rádios, ela deve ser 

considerada um dos pilares fundamentais de uma Estação Emissora. 

 

 Mais interactividade quando o assunto é Educação. Acreditamos que quanto 

mais houver interactividade mais haverá interesse por parte dos ouvintes e 

melhor as Rádios conseguem passar as suas mensagens. 

 

 Que hajam mais programas educativos nas grelhas de programação diárias e que 

não existam apenas em ocasiões específicas. 

 

 Para as rádios que trabalham com Educação deveriam levar em conta todas as 

camadas da população, em termos de faixa etária. E não levar em conta somente 

as crianças do Ensino Básico, por exemplo. Que fosse mais abrangente aos 

outros níveis de ensino. 

 

 A programação musical não deve ser elitista, mas ao mesmo não deve 

reproduzir a massificação cultural verificada na maioria dos meios de 

comunicação que apresenta apenas a produção artística imposta pelas grandes 

gravadoras. A programação musical também deve ser educativa, desenvolver 

conteúdos a partir da música e resgatar a cultura local através de grupos e 

músicos da cidade. 

 

  A programação musical numa rádio educativa tem, primeiramente, o dever de 

divulgar toda a música sem restrição de estilo, forma ou nacionalidade, 

entendendo que música é cultura, e assim, música e cultura devem ser 

respeitadas e difundidas como tal. 
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 O jornalismo não deve apenas preocupar-se com noticiar o factual, ou a notícia 

do dia. Tem que se preocupar em municiar o cidadão com informações que lhe 

ajudem a compreender sua cidade, o país e o mundo. Portanto, mais do que 

contar histórias, é fundamental explicar as histórias, contextualizá-las e fornecer 

ao ouvinte, uma ou mais visões abrangentes sobre os principais assuntos que 

envolvem a comunidade. 

 

 A media pode e deve ser parceira da escola no processo educacional. Sem a 

menor pretensão de a primeira substituir a segunda, mas sim com o objectivo de 

ser um complemento no processo de aquisição de conhecimento 

 

Enfim, afigura-se pertinente dar continuidade a este estudo, enriquecendo-o com as 

percepções dos demais responsáveis pelas rádios existentes, bem como os responsáveis 

pela comunicação no nosso país por forma a compreender ainda melhor o papel da rádio 

no processo de educação. 
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3.5. Limitações do Estudo 
 

Durante a realização deste trabalho foram encontrados constrangimentos diversos, 

principalmente no que se refere à recolha de informações, onde alguns directores 

recusaram ser entrevistados, como é o caso dos directores da Rádio Cidade e Rádio 

Comercial. Contudo, com algum esforço, depois de consultar algumas bibliografias 

recomendadas e outras fontes de dados, consideramos que conseguimos alcançar o 

objectivo proposto. 
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Anexos 1 
 

Grelha de programação das Rádios da Cidade da Praia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Rádio e Novas Tecnologias Educativas 
 

GRELHA DE PROGRAMAÇÃO 
 

Hora 2ª - feira 3ª - feira 4ª - feira 5ª - feira 6ª - feira Sábado Domingo 

06:00 Música Suave Música Suave Música Suave Música Suave Música Suave Música Suave Música Suave 

08:00 Nós Música Nós Música Nós Música Nós Música Nós Música Nós  

Música  

Nós  

Música 08:45 IRI - LP 1 IRI - LP 1 IRI - LP 1 IRI - LP 1 IRI - LP 1 

09:00 Musica Variada Musica Variada Musica Variada Musica Variada Musica Variada Música 

Variada 

Protecção Civil 

09:20 IRI - M 3 IRI - M 3 IRI - M 3 IRI - M 3 IRI - M 3 

09:30 Musica Variada 

10:00 
Escola Saudável 

Mais Saúde Mais Saúde 
Cá entre nós 

Musica Variada  Espaço Infantil  

LAR DE 

INFANCIA 10:30 Educação para 

Cidadania 

Educação para 

Cidadania 

Educação em 

Qualquer 

Ocasião 

Educação para 

Cidadania 

Musica 

Variada 

11:00 IRI - LP 2 IRI - LP 2 IRI - LP 2 IRI - LP 2 IRI - LP 2   

Musica  

Variada 
11:30 IRI - LP 3 IRI - LP 3 IRI - LP 3 IRI - LP 3 IRI - LP 3 Musica  

Variada 12:00 Sintonia FM Sintonia FM Sintonia FM Sintonia FM Sintonia FM 

12:30 Jornal da Educativa Jornal da 

Educativa 

Jornal da 

Educativa 

Jornal da 

Educativa 

Jornal da 

Educativa 

13:00 Musica  

Suave 

Música  

Suave 

Música  

Suave 

Música  

Suave 

Música  

Suave 

Música 

Suave 

Educação na 

Circul. 

Ridoviária 

13:30 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Música  

Variada 

14:00 IRI - LP 4 IRI - LP 4 IRI - LP 4 IRI - LP 4 IRI - LP 4 
 

Encontro c/ a LP 

 

14:30 

 

IRI - M 4 

 

IRI - M 4 

 

IRI - M 4 

 

IRI - M 4 

 

IRI - M 4 Musica Variada 
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15:00 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA 
Mais Saúde/ 

Professor Atento 

/competente 

Educação em 

Qualquer Ocasião 

15:30 Educação para 

Cidadania 

Musica  

Variada 

Educação para 

Cidadania 

Musica Variada/ 

Mais Saúde 

Educação para 

Cidadania Musica Jovem 

/ 

Escola da Vida 

Musica  

Variada 

16:00 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA  

16:30 IRI - M 3 IRI - M 3 IRI - M 3 IRI - M 3 IRI - M 3 

SÁBADO EM 
FAMILIA 

Domingo 

Show 

17:00  Musica  

Variada 

 

Encontro com a 

LP/Escola da 

Vida 

Escola Saudável 

17:30 Musica Variada Musica Variada  Musica Variada 

18:00 Sintonia FM / 

Espaço DGAEA 

Sintonia FM / 

 Espaço DGAEA 

Sintonia FM / 

 Espaço DGAEA 

Sintonia FM / 

 Espaço DGAEA 

Sintonia FM / 

Espaço DGAEA 

Juventude  

em Foco 

Vozes  

SOS 

18:30 Jornal da Educativa Jornal da 

Educativa 

Jornal da 

Educativa 

Jornal da 

Educativa 

Jornal da 

Educativa 

Musica Variada Musica Variada 

19:00 
Musica 

Variada/Escola e 

Ambiente 

Educação na 

Circul. 

Rodoviária 

Protecção Civil 

 

Musica 

Variada 

Escola e 

Ambiente/ Vozes 

SOS 

 Cá entre nós 

19:30 Educação para 

Cidadania Musica Jovem 
Educação para 

Cidadania 

 Educação para 

Cidadania 

Musica 

Africana Educação para 

cidadania 
20:00 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Música  

Romântica 20:30 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Musica Suave 

21:00 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Musica Nacional Nós Artista 

21:30 Mornas e  

Coladeiras 

Mornas e  

Coladeiras 

Professor Atento 

/competente 

Mornas e 

Coladeiras 

Mornas e  

Coladeiras 

 Mornas 

e  
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22:00 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA 
Musica Nacional 

Coladeiras 

22:30 Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA Espaço DGAEA 

23:00 Musica Nacional Musica Nacional Musica Nacional Música Nacional Musica Nacional Música Jazz Música Clássica 
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Rádio Crioula FM 

SÁBADO 
08h00 – 09h00: Programa Força Jóvem (IURD)  

DJ KLESSY 

09h00 – Abertura – Músicas Internacionais 
09h10 - Informações Úteis 
09h20 - Fresh Músic 1 
09h30 – 10h30 - Artista Especial Internacional 
10h30 – 11h00 - Último Grito (Lançamento Semanal) 
11h00 – 12h00 – Top Crioula Fim di Simana 
12h00 – CONCHI NÔS TERRA 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
DJ INVISÍVEL 
13h:00 – 14h00 – Top 20 
14h00 – 16h00 - Kultura Hip Hop 
16h05 - Fresh Músic 3 
15h40 – Super Hitz 
16h00 – Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
16h20 – Replay 
16h30 – Fresh Músic 3 
16h35 – Boa Tarde Especial 
16h45 – Paparazzy (Actualizado) 
17h00 - Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
17h10 - Ciência e Tecnologia / Curiosidades (Actualizado) 
17h20 - Mundo Artístico 
17h25 – Fresh Músic 4 
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17h30 –  18h00 – Artista Especial Nacional (Rep) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IURD 
18h00 - 19h00 - Programa independente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19h00 – 20H00 – Reggay Night (Dj Invisível) 
20H00 - 22H00 – Hapapy Hour – só Dance Music (Dj Isaac Power) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IURD 
22H00 – 00h00 - Programa independente (IURD) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MADRUGADA 
00h00 – 06h00 – Super Seleçon Di Madrugada (Dj Isaac Power) 
 
 
 

DOMINGO 
DJ KLESSY 

08h00 – Abertura – Músicas de Cabo Verde 
08h10 - Informações Úteis 
08h20 - Fresh Músic 1 
08h30 - CONCHI NÔS TERRA 
09h00 – Crioula News 
09h30 – 10h30 - Artista Especial Internacional 
10h30 – 11h00 - Último Grito (Lançamento Semanal) 
11h00 – 12h00 – Top Crioula Fim di Simana 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 
DJ SEXY 
12h00 – Crioula News 
12h10 – CONCHI NÔS TERRA 

12h30 – 13h00 – Musicas Más Pididu durante Simana 
13h:00 – 14h00 – Top 20 
14h00 – 15h00 – KRIOLA PURA 
15h05 - Crioula News  
15h10 – GOSSI É BO KI TA MANDA 
16h10 – Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
16h20 – Replay 
16h30 – Fresh Músic 3 
16h35 – Boa Tarde Especial 
16h45 – Paparazzy (Actualizado) 
17h00 - Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
17h10 - Ciência e Tecnologia / Curiosidades (Actualizado) 
17h20 - Mundo Artístico 
17h25 – Fresh Músic 4 
17h30 –  18h00 – Artista Especial Internacioacional (Rep) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IURD 
18h00 - 19h00 - Programa independente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19h00 – 20H00 – Reggay Night (Dj Invisível) 
20H00 - 22H00 – Hapapy Hour – só Dance Music (Dj Isaac Power) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IURD 
22H00 – 00h00 - Programa independente (IURD) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MADRUGADA 
00h00 – 06h00 – Super Seleçon Di Madrugada (Dj Isaac Power) 
 

DE SEGUNDA À SEXTA 
06h00 – 08h00: IURD  
 

DJ ISAAC POWER 

08h00 – Abertura – Manhã Crioula 
08h10 - Informações Úteis 
08h20 - Último Grito (Lançamento) 
08h30 – Fresh Músic 1 
08h35 - Paparazzy 
08h40 – Son di Terra 
09h00 – Crioula News (3 Notícias) 
09h05 – SUPER HOMENAGEM 
09h05 - Bô ki ta Manda 
09h10 – Ciência e Tecnologia / Curiosidades 
09h15 – CONCHI NÔS TERRA 

09h20 – Replay 
09h40 - Mundo Artístico 
09h45 – Fresh Músic 2 
10h00 - Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
09h05 – SUPER HOMENAGEM 
10h10 - Espaço Dedicatória 
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10h15 – Paparazzy (Actualizado) 
10h20 - Último Grito (Lançamento) 
10h30 – Super Hitz 
10h35 - CONCHI NÔS TERRA 

10h40 – Informações Úteis 
10h45 – Fresh Músic 3 
11h00 – Top Crioula 
11h40 – Fresh Músic  4 
11h45 – Jornal Crioula 
12h00 –  13h00 - Programa independente (IURD) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
DJ SEXY 
13h05 - SUPER HOMENAGEM 
13h20 - Informações Úteis  
13h30 – Fresh Músic 1 
14h00 - Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
14h05 – Temperatura Máxima (T+) 
14h10 - SUPER HOMENAGEM 
14h15 – Paparazzy (Actualizado) 
14h20 - CONCHI NÔS TERRA 

14h30 – Fresh Músic 2 
 

 
DJ INVISÍVEL 
15h:00 – Mundo Artístico 
15h10 - SUPER HOMENAGEM 
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15h30 – Fresh Músic 3 
15h35 - CONCHI NÔS TERRA 
15h40 – Super Hitz 
16h00 – Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
16h20 – Replay 
16h30 – Fresh Músic 3 
16h35 – Boa Tarde Especial 
16h45 – Paparazzy (Actualizado) 
17h00 - Crioula News (3 Notícias - Actualizado) 
17h05 - SUPER HOMENAGEM 
17h10 - Ciência e Tecnologia / Curiosidades (Actualizado) 
17h20 - Mundo Artístico 
17h25 – Fresh Músic 4 
17h30 – Top Crioula 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IURD 
18h00 - 19h00 - Programa independente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DJ LOVE 
19h10 - Informações Úteis 
19h20 - Último Grito (Lançamento) 
19h30 – Fresh Músic 1 
19h40 – Son di Terra 
20H00 - 22H00 - Triangulo Amoroso 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IURD 
22H00 – 00h00 - Programa independente (IURD) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MADRUGADA 
00h00 – 06h00 – Super Seleçon Di Madrugada (Dj Isaac Power) 
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Grelha de Programação 

de Outubro de 2009 - 

Junho de 2010 

 

 
 

     

Hora 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo Hora 

06:00 Bom Dia Cabo Verde Bom Dia Cabo Verde Bom Dia Cabo Verde Bom Dia Cabo Verde Bom Dia Cabo Verde Brisa da Manhã O Mundo Aqui  06:00 

06:15 Informação serviço  Informação serviço  Informação serviço  Informação serviço  Informação serviço  (Mindelo) (Açores) 06:15 

06:30 BDCV - Magz. Grande inf. BDCV - Magz. Grande inf. BDCV - Magz. Grande inf. BDCV - Magz. Grande inf. BDCV - Magz. Grande inf.     06:30 

07:00 " " " " " Notícias Nôs Guentis 07:00 

08:00 Notícias/Bom Dia Crioula Notícias/Bom Dia Crioula Notícias/Bom Dia Crioula Notícias/Bom Dia Crioula Notícias/Bom Dia Crioula Conversas ao Café (Rotativo) Antena do Futuro  08:00 

09:00 Notícias/Manhãs da Rádio Notícias/Manhãs da Rádio Notícias/Manhãs da Rádio Notícias/Manhãs da Rádio Notícias/Manhãs da Rádio Notícias/ Olá Meninos  Notícias/Naçao Global  09:00 

10:00 Jornal das 10 Jornal das 10 Jornal das 10 Jornal das 10 Jornal das 10 Ao Sábado Quando o Telefone Toca 10:00 

10:10 Manhãs da Rádio Manhãs da Rádio Manhãs da Rádio Manhãs da Rádio Manhãs da Rádio     10:10 

11:00 Notícias/Manhãs da Rádio Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  11:00 

11:10 MR inclui: Desporto (40)  MR inclui: Assomada (40)  MR inclui: Podium (40)  MR inclui: São Filipe (40)  MR inclui: Bola Barra (40)  Directo ao Ponto  Bom Domingo 11:05 

12:00 Jornal do Meio Dia (15') Jornal do Meio Dia (15') Jornal do Meio Dia (15') Jornal do Meio Dia (15') Jornal do Meio Dia (15')     12:00 

12:15 Animação regional  Animação regional  Tempo de Antena/AR  Animação regional  Tempo de Antena/AR Cinemúsica Top as 10 + 12:10 

12:30 Agen. de informações Agen. de informações Agen. de informações Agen. de informações Agen. de informações     12:30 

12:50 Institucionais Institucionais Institucionais Institucionais Institucionais Institucionais   12:50 

13:00 Jornal da Tarde (20') Jornal da Tarde (20') Jornal da Tarde (20') Jornal da Tarde (20') Jornal da Tarde (20') Jornal da Tarde (20') Jornal da Tarde (20') 13:00 

13:30 Informação Extra Informação Extra Informação Extra Informação Extra Informação Extra Agen. de informações Institucionais  13:30 

13:45   Institucionais   Institucionais       13:45 

14:00 Notícias Notícias Notícias Notícias Notícias   Agen. de informações 14:00 

14:05 Institucionais Institucionais Institucionais Institucionais Institucionais Tarde Musical/ Tarde Musical/ 14:03 

14:15 Encontro da Tarde - (sauve) Encontro da Tarde Encontro da Tarde Encontro da Tarde Encontro da Tarde       

15:00 Jornal das 15 Jornal das 15 Jornal das 15 Jornal das 15 Jornal das 15 ou  ou  15:00 

15:10 Encontro da Tarde- (Jovem) Encontro da Tarde Encontro da Tarde Encontro da Tarde Encontro da Tarde Desportiva Desportiva 15:10 

16:00 Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias      16:00 

16:10 Encontro da Tarde - (inf.) Encontro da Tarde Encontro da Tarde Encontro da Tarde Encontro da Tarde     16:05 

17:00 Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias ( Praia) Notícias ( Praia) 17:00 

17:05 Conexão Cabo Verde  Conexão Cabo Verde  Conexão Cabo Verde  Conexão Cabo Verde  Conexão Cabo Verde  Tarde Musical/ Tarde Musical 17:05 

18.00 Jorn. Crioulo Jorn. Crioulo Jorn. Crioulo Jorn. Crioulo Jorn. Crioulo Desportiva ou  18.00 



 
 A educação da sociedade Praiense: o contributo das rádios locais 

 

 

 

 

84 

 

 

18:10 Anim Reg + agenda de inf. Anim Reg + agenda de inf. Anim Reg + agenda de inf. Anim Reg + agenda de inf. Anim Reg + agenda de inf. Agen. de informações Desportiva 18:30 

19:00 Jornal da Noite (20') Jornal da Noite (20') Jornal da Noite (20') Jornal da Noite (20') Jornal da Noite (20') Jornal da Noite (15') Jornal da Noite (15') 19:00 

19:20 Música suave  Música suave  Música suave  Música suave  Música suave  Jornal Crioulo - edição da semana Codo Clossom -  19:15 

19:30 Música suave   Vinda do Senhor Voz da  Profecia  Djunta Mon Hora Nazarena Advic - institucional com. Palop 19:30 

20:00 Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Serra de Estrelas Telefonia 20:00 

20:05 À Nossa Maneira  À Nossa Maneira  À Nossa Maneira  À Nossa Maneira  À Nossa Maneira      20:03 

21:00 Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Notícias  Volta ao mundo  Ritmos tradicionais  21:00 

21:05 À Nossa Maneira  À Nossa Maneira  À Nossa Maneira  À Nossa Maneira  À Nossa Maneira      21:05 

22:00 Último Jornal  Último Jornal  Último Jornal  Último Jornal  Último Jornal  Frequência do  Magazine Cultural  22:00 

22:15 Espaço Público - Debate  Discurso Directo Quarta à Noite Debate- SV Perfil - Quinzenal (rotativo)     22:05 

23:00 Espaço Público - Debate  Doce Guerra Quarta à Noite Debate- SV  Tertúlia Literária - 15al Amor  A outra música 23:00 

00:00 Sintese informativa do dia  Sintese informativa do dia  Sintese informativa do dia  Sintese informativa do dia  Sintese informativa do dia        

00:05 Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite     00:00 

01:00 Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Clube da Meia-Noite Madrugada Musical - Sal  Madrugada Musical SV  01:00 

02:00 Nostalgia  Nostalgia Nostalgia Nostalgia Nostalgia     02:00 

03:00 Nostalgia Nostalgia 

 

Nostalgia 
 

Nostalgia Nostalgia     03:00 

04:00 Na Madrugada Na Madrugada Na Madrugada Na Madrugada Na Madrugada Madrugada Musical - Sal  Madrugada Musical SV  04:00 

05:00 Na Madrugada Na Madrugada Na Madrugada Na Madrugada Na Madrugada     05:00 
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Programação Diária  

“Manhã+”  
 

Horário Espaço//Programa//Publicidade Tema//Autor//Data 

07H00   

07H15  
Publicidade 

T+ Da Fala 07 Setembro 
 DGTR – Normas 02 Janeiro /11 

  
07H30 Publicidade CVT Verão Merca 30 Setembro 

 Ananás Trindade 12 Janeiro 
   

07H45 Publicidade Café Fama 15 Outubro 

Rifa SOS 29 Setembro 
  

08H00 Bola Branca Diariamente Rádio Renascença 

08H15  
Publicidade 

CV Mix 03 Outubro 

DGTR - Segurança 02 Janeiro/ 11 
  

08H30 DN e Bola 
Branca (Revista) 

2ª// 4ª // 6ª Feiras 
Diariamente 

Benvindo Neves // 
Rádio Renascença 

08H45  
Publicidade 

Champô Vida Mais 15 Setembro 

Guaraná Trindade 12 Janeiro 
DGTR - Cinto 2 Setembro 

    

09H00 Pipocas 3ª // 5ª Feiras Gil Noro 

C & T 2ª // 4ª // 6ª Feiras Samir Santos 
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09H15  
Publicidade 

  

CVT Verão Merca 30 Setembro 
DGTR – Travessia 02 Janeiro/ 11 

09H30 Informação 
Artística 

2ª // 4ª // 6ª Feiras Nany Vaz 

 3ª // 5ª Feira  

   

09H45  
Publicidade 

Rifa SOS 29 Setembro 
 Ananás Trindade 12 Janeiro 

CVT Verão Senegal 30 Setembro 
10H00 INFO+  Benvindo Neves 

Info+ Jovem Sábado Benvindo Neves 

Horário Espaço // Programa // Publicidade Tema // Autor // Data 

10H00 Info+ Benvindo Neves 

10H15 Publicidade Nívea Creme 22 Setembro 
Guaraná Trindade 12 Janeiro 

Rifa SOS 29 Setembro 

    

10H30 Livre 2ª Feira  

Bu Beleza e Bo 
Saúde 

 

3ª // 5º Feiras Nany Vaz 

Artista da 
semana 

4ª // 6ª//Sábado Hip Hop Arte (Novo Mixtape) 

10H45 Publicidade   
Ananás Trindade 12 Janeiro 

CV Mix 03 Outubro 
  

11H00           Top + Spot Ananás de 5’’ antes e spot Guaraná de 5’’ depois 
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11H15 

 
Publicidade 

  

Café Fama 15 Outubro 
Champô Vida Mais 15 Setembro 

  

11H30  

11H45 Pubilicidade DGTR – Normas 02 Janeiro /11 

CVT Verão Merca 30 Setembro 
  

12H00 Retratos 2ª // 4ª // 6ª Feiras  

 3ª // 5ª // Sábado  

12H30 BB Chamada   
Publicidade Ananás Trindade 12 Janeiro 

Rifa SOS 29 Setembro 
DGTR - Movel 02 Setembro 

   
Bola Branca Diariamente Rádio Renascença 

12H45 Publicidade DGTR - Cinto 2 Setembro 
Guaraná Trindade 12 Janeiro 

  

 
 

“+ Tarde (1)”  
 
 

Horário Espaço // Programa // Publicidade Tema // Autor // Data 

13H00    

13H15 Publicidade CVT Verão Senegal 30 Setembro 

Nívea Creme 22 Setembro 
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“+ Tarde (2)”  

 

Horário Espaço // Programa // Publicidade Tema // Autor //Data 

15H35    

15H45 Publicidade Rifa SOS 29 Setembro 

DGTR - Movel 02 Setembro 

13H30    

13H45 Publicidade DGTR – Travessia 02 Janeiro/ 11 

Rifa SOS 29 Setembro 
CV Mix 03 Outubro 

14H00   

14H15  
Publicidade 

  
Ananás Trindade 12 Janeiro 

DGTR - Limite 02 Setembro 

    

14H45 Publicidade   
Guaraná Trindade 12 Janeiro 

DGTR - Alcool 02 setembro 
15H00 Pipocas 3ª // 5ª Feiras 

 
Gil Noro 

Ciência & 
Técnica 

2ª // 4ª // 6ª Feiras Samir Santos 

15H15 Publicidade Café Fama 15 Outubro 
CVT Verão Merca 30 Setembro 

15H30 Informação 
artística 

2ª // 4ª // 6ª Feiras  
Nany Vaz 
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Ananás Trindade 12 Janeiro 

DGTR - Responsabilidade 02 Janeiro /11 

16H00   

16H15 Publicidade Champô Vida Mais 15 Setembro 

DGTR - Segurança 02 Janeiro/ 11 
  

16H30    

Bo Beleza e bo 
Saúde 

3ª // 5ª Feiras Paula Fortes 

Artista da semana 4ª // 6ª Feiras // 
Sábados 

Hip Hop Arte (Novo Mixtape) 

16H45 Publicidade   
Guaraná Trindade 12 Janeiro 

CV Mix 03 Outubro 
17H00 Info+ Benvindo Neves 

Top +      Spot Ananás de 5’’ antes TOP + e spot Guaraná de 5’’ depois 

17H15 Publicidade DGTR - Alcool 02 setembro 
Rifa SOS 29 Setembro 

  

17H30 DN 2ª // 6ª Feiras  

Livre 3º // 5ª // Sábado  

Publicidade Nívea Creme 22 Setembro 
Ananás Trindade 12 Janeiro 

  
17H45 Publicidade Rifa SOS 29 Setembro 

CVT Verão Merca 30 Setembro 

  
 

18H00 
Retratos 2ª // 4ª // 6ª Feiras  

 3ª // 5ª // Sábado  
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Publicidade CVT Verão Senegal 30 Setembro 

Café Fama 15 Outubro 
  

 
 

Noite Louca 
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Horári
o 

 
 
 

Espaço // Programa // Publicidade 

 
 

 
Tema // Autor // Data 

18H15 Publicidade Champô Vida Mais 15 Setembro 

Rifa SOS 29 Setembro 

DGTR - Limite 02 Setembro 

R. Internet 2ª // 4ª // 6ª Feiras Paula Fortes 

18H30 BB Chamada   

Publicidade 
 

  

18H45 Publicidade Guaraná Trindade 12 Janeiro 
DGTR - Responsabilidade 02 Janeiro /11 

19H00 Som y Tom Sábados Dj Ivan Lluv 

   

 
19H15 

Publicidade Café Fama 15 Outubro 
  

Nívea Creme 22 Setembro 
 

19H30 
Informação Artística 2ª // 4ª // 6ª Feiras  

   

19H45 Publicidade Guaraná Trindade 12 Janeiro 
  

Rifa SOS 29 Setembro 

 
20H00 
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20H15 
 

Publicidade   

 

20H30    

20H45 Publicidade   

21H00 Pro-Metal 4ª // Domingo Helker // Ruben 
Ritmos e Melodias 

 
2ª // 6ª Feira Abraão Rodrigues 

Ritmos e Poesias Quinta // Domingo (13H00) Abraão Rodrigues 

Nostal
gia 

De Domingo a Quinta-feira Gil Noro  

Disco+ 6ª // Sábado   
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Praia FM 2 – Rádio Kultura 

HORA PROGRAMA 

3:25 FEATURE TURISMO 

5:25 FEATURE TURISMO 

6:30 FITX - FATX 

7:30 JORNAL DW 

8:45 REPORTER - CULTURA 

9:30 FITX - FATX 

9:45 FEATURE TURISMO 

10:10 REPORTER - CULTURA 

10:30 POESIA INSERTA 

10:55 FEATURE TURISMO 

11:30 FITX - FATX 

12:20 JORNAL DW 

13:10 REPORTER - CULTURA 

14:30 REPORTER - CULTURA 

15:10 FEATURE TURISMO 

15:30 FITX - FATX 

16:00 REPORTER - CULTURA 

16:30 POESIA INSERTA 

17:10 FEATURE TURISMO 

17:30 FITX - FATX 

19:00 FEATURE TURISMO 

19:30 POESIA INSERTA 

20:00 REPORTER - CULTURA 

21:30 POESIA INSERTA 

22:30 JORNAL DW 

23:00 FEATURE TURISMO 

23:30 REPÓRTER - CULTURA 
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Ligria dia intero 

Mapa de difusão –Praia FM 
  

Hora SPOT/ANUNCIO/PROGRAMA Assinatura 

6:10   

6:30 PUB 001  

6:50 PUB 002  

7:00 JINGLE TABANKA  

7:14 PUB 1  

7:15 SUPERSOM   

7:30 NOTICINHA FRESQUINHO PA BU PALMANHAN  

7:35 PUB 2 –  

7:45          MANCHETE JORNAL EXECUTIVO   

7:46 SÉRIE SODADE  

7:50 BISS  

8:05 NÔS MORNA  

8:10  MANCHETE JORNAL EXECUTIVO   

8:15 PUB 3 –   

8:20 CASA & TCHON  

8:30 JORNAL EXECUTIVO  

8:38 PUB 4 –   

8:55 - PUB 5 –   

9:00 SUPERSOM   

9:25 – PUB 6 –  

9:35 - PUB 7 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

9:45 SHOW BIZZ  

9:55 SEQUÊNCIA MÁXIMA T+  

10:00 - PUB - 8   

10:15 INFOPRAIA  

10:20 - PUB 9 – Totoloto  

10:30 SERIE SODADE  

10:35 – PUB 10 - ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

10:40 ANUNCIO TOP 7 /   

10:45 MULTI CONNECTION  

10:50 PUB 11 – Totoloto  

11:08   – PUB 12 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

11:10 SUPERSOM   
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11:25 PUB 13 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

11:30 TOP 7 (OFERTA LARANJA TRINDADE))  

11:40 PUB 14  

11:55 PUB 15  

12:05 - PUB 16 -  

12:15 CV MULTIMÉDIA  

12:20 MANCHETE DE JORNAL NACIONAL  

12:25  PUB 17 –  

12:30 SHOW DI BOLA  

12:35 TOP STRELA  

12:40 - PUB 18 –   

13:00 -PUB 19 –  

13:03 MANCHETE JORNAL NACIONAL  

13:10 -PUB 20 –  

13:20 -PUB 21 –   

13:30 JORNAL NACIONAL  

13:40 -PUB 22 –   

13:45 CASA & TCHON  

13:55 -PUB 23 -    

14:00 STIKA KU COCA-COLA  

14:05 -PUB 24 ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

14:20 - PUB 25 – Totoloto  

14:30 SUPERSOM   

14:40 - PUB 26 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

14:45 

CV MULTIMÉDIA 

 

 

14:55  -PUB 27 –        

15:00 SHOW BIZZ   

15:15 - PUB – 28 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

15:25 SEQUÊNCIA MÁXIMA T+  

15:40 -PUB 29 –   

15:55 - PUB 30 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

16:10 - PUB 31 – Totoloto  

16:20 - PUB – 32 –   

16:30 MULTI CONECTION  
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16:35 PUB – 33 –  

16:40 SUPERSOM   

16:55 - PUB – 34 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

17:00 SHOW DI BOLA  

17:10 -PUB 35 –   

17:15 ANUNCIO TOP 7/   

17:25 - PUB 36 – totoloto  

17:30 BISS  

17:40  - PUB 37- ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

17:45 CV MULTIMEDIA  

18:00 NOS MORNA  

18:05    – PUB 38 – ÁNÚNSIO DI SABÁDO SPESIAL  

18:10 INFOPRAIA  

18:20 CASA & TCHON  

18:25 - PUB 39 -  

18:30 TOP 7 (OFERTA LARANJA TRINDADE)  

18:40 - PUB 40  

18:55 PUB 41  

19:05 - PUB 42 –  

19:07 GOSSI BO KE DJ  

19:25 – PUB 43 – Totoloto  

19:30 SUPERSOM   

19:40 - PUB 44 –   

19:50 NOS MORNA  

20:00 -PUB 45 –    

20:20 -PUB 46 –  

20:40 – PUB 47 –  

20:55 -PUB 48 –   

21:00 SUPERSOM   

21:20 - PUB 49 –   

21:35 PUB 50  

21:55 PUB 51  

22:00 GOOD TIMES  

22:20 -PUB 52  

22:40 PUB 53  

23:00 PUB 54  

23:30 PUB 55  
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Rádio Comunitária Voz de Ponta d’Água 
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Anexos 2 
 

Entrevista aplicado aos directores das rádios da cidade da Praia 
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ENTREVISTA 
 
A Rádio está sob três pilares fundamentais: Informação, Formação e Educação 

1. De entre esses pilares, esta rádio identifica com qual? 

 

2. O que é que esta rádio está a fazer, concretamente nos pilares informação/formação 

 
3. Tem algum conteúdo educativo? 

 

4. Que linha educacional esta rádio opta para seguir? 

 

5. Qual é o conteúdo/ programas e público alvo? 

 

6. Quais os objectivos gerais dos programas educativos da rádio? 

 
7. A rádio tem conseguido alcançar os seus objectivos educacionais? 

 

8. Poderia exemplificar alguns dos objectivos alcançados? 

 

9. Para a rádio qual é a importância de trabalhar com conteúdos educativos para a sociedade? 


