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É
uma história com altos e 
baixos. A emissão inaugural 
do Centro de Produção 
do Porto decorreu a 20 

de Outubro de 1959. Após o 25 
de Abril ganha protagonismo na 
informação, nos programas das 
manhãs e das tardes, mas também 
na produção própria de programas 
infantis e até séries de ficção, como 
Os Andrades. Pelo caminho fica 
a proposta de um canal público 
sediado no Porto ou do Media 
Parque como hub audiovisual do 
Norte. A história é contada no livro 
RTP 60 Anos no Porto, coordenado 

por Manuel Pinto e com a partici-
pação de Joaquim Fidalgo, Joana 
Fillol, Felisbela Lopes, Madalena 
Oliveira, Sara Pereira e Luís António 
Santos. A obra foi realizada por 
esta equipa do Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade da 
Universidade do Minho, tendo 
como base quase 100 entrevistas a 
jornalistas, realizadores, produtores, 
técnicos e directores ligados à RTP 
Porto.

Meios & Publicidade (M&P): Tem 
dedicado a sua vida académica à 
área da comunicação, integrou o 
Conselho de Opinião e o Conselho 
Geral Independente da televisão 
pública pelo que o tema não era 
exactamente uma novidade para si. 

Mas o que o surpreendeu mais na 
história dos 60 anos de presença da 
RTP no Porto?
Manuel Pinto (MP): Foi o facto de 
as pessoas que fizeram o Centro 
de Produção do Porto terem 
conseguido uma prestação de 
serviço público notável, muitas 
vezes remando contra a maré, 
sem grandes horizontes ou pers-
pectivas. Em alguns momentos 
devemos reconhecer que houve 
uma aposta grande na RTP Porto, 
reconhecendo-a como um centro 
de produção, mas o grosso dos 60 
anos foi prestar serviços às direc-
ções de Lisboa. Isso fazia com que 
fosse difícil criar uma consciência 
de Centro. Basta ver as mudanças 
nas designações de quem estava 
à frente do Centro. Umas vezes 
eram delegados da administração, 
outras um director com orçamento 
próprio, outras um director sem 
funções efectivas de direcção. Mas 
se formos avaliar a prestação, o 
output é, de facto, notável, já que o 
trabalho é feito em condições que 
não lembram ao diabo. Falámos 
com realizadores que nos contaram 
histórias incríveis de como procu-
ravam resolver as dificuldades. Se 
calhar em Lisboa também haveria 
quem contasse histórias destas... 
Nós procuramos fazer uma história 
que não fosse oficial ou oficialista, 
que não fosse feita de cima para 
baixo.

M&P: Se a RTP Porto tivesse tido 
mais poder e autonomia, a história 
do Centro de Produção seria dife-
rente? 
MP: Não sou capaz de dizê-lo. 
Chegou a haver o sonho no prin-
cípio dos anos 80, num movimento 
liderado pelo O Comércio do Porto, 
no sentido de criar a partir do 
Monte da Virgem uma RTP Norte 
autónoma. Essa perspectiva não 
vingou.

M&P: O próprio Francisco Pinto 
Balsemão, num comício da AD no 
Porto em 1980, referiu-se a esse 
cenário, sugerindo que um canal 
da RTP passasse para o Porto. O 
que aconteceu para que não se 

“A RTP Porto 
assegura muita coisa 
que Lisboa não quer”

A história da RTP 
Porto é pouco 
conhecida do 
público apesar da 
presença constante 
dos seus conteúdos 
e profissionais na 
televisão pública. 
Manuel Pinto 
coordenou o 
livro que ajuda a 
conhecer melhor 
um percurso de seis 
décadas

Texto Rui Oliveira Marques
Fotos DR
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concretizasse esse desejo?
MP: Era preciso alterar a própria 
Constituição. Era preciso mudar 
o quadro normativo de forma 
radical. Foi a própria adminis-
tração da altura, do dr. Proença de 
Carvalho, que deu essa resposta, 
que cumpria o que estava disposto 
na lei. Isso aconteceu no quadro do 
início da AD, que tinha uma forte 
implementação no Norte. Portanto, 
deve ser pensado nesse quadro. 
Politicamente não houve condições 
nem vontade para avançar nessa 
direcção. Hoje muito menos. Isso 
não quer dizer que, mesmo no 
quadro que existe hoje, não tenha 
havido moldes bastante diferen-
ciados de conceber a autonomia do 
Porto. Um aspecto fulcral é haver 
autonomia orçamental, que as 
pessoas possam ter um envelope 
que lhes permita programar por 
iniciativa ou por sugestão daqui 
em articulação com a estratégia da 
RTP. É evidente que isso envolve 
aspectos políticos mas constatamos 
que nos anos 80 e nos anos 90 
houve um director que conseguiu 
isso de Lisboa mas que teve braços 
direitos importantes como o Elísio 
de Oliveira e o Manuel Rocha, 
que foram, um na informação e 
o outro na programação, figuras-
-chave deste acordar e afirmação 
que teve muitas outras facetas. 
Por exemplo, começaram os 
programas da manhã, primeiro com 
o Espaço 12/13 mas a dada altura 
já ocupavam toda a manhã, como 
ainda hoje acontece.

M&P: Fica-se com a ideia de que 
havia nos anos 80 uma diversidade 
nos conteúdos que não existe na 
actualidade, com a RTP Porto a 
garantir, além da informação, 
vários programas autónomos, 
documentários, ficção, programas 
infantis, musicais...
MP: Houve aqui uma escola de 
produção, com produtores e 
realizadores trazidos do Brasil e 
com colaboração de intelectuais 
e de gente das artes e das letras. 
Houve o desenho de uma escola 
de produção de ficção, nomea-
damente de séries, que hoje seria 
fundamental dado o peso que as 
séries começam a ter, incluindo na 
própria RTP.

M&P: O que aconteceu para que 
esse percurso não tivesse continui-
dade?
MP: Os anos 80 decorreram num 
quadro da RTP como actor único 
na televisão. Nessa altura começou 

a haver o acesso aos canais por 
satélite, mas a RTP era a grande 
agregadora. A entrada da televisão 
privada vai obrigar a RTP a uma 
redefinição completa. Há depois as 
contradições políticas. Começou a 
gerar-se à volta do aparecimento 
dos privados um sector político 
que defendia que o serviço público 
também podia ser feito pelos 
privados. Por outro lado, as contra-
dições dentro da própria RTP e com 
a saída de muita gente importante 
obrigou a reforçar o centralismo. 
Isso mantém-se até aos dias de 
hoje. No Porto a RTP passou por 
uma fase em que parecia que o 
destino era o seu desaparecimento. 
Paradoxalmente foi o período em 
que se fizeram algumas experiên-

cias, importantes para a própria 
RTP, como os canais de informação 
que começaram no Porto e deram 
origem àquilo que é hoje a RTP3.

M&P: Em 2001 nasceu no Monte da 
Virgem a NTV [resultado de uma 
joint-venture entre a PT Multi-
média, Lusomundo e RTP] que 
viria a ser transformada em RTPN 
em 2004. O canal  transferiu-se 
para Lisboa em 2011 quando passa 
a RTP Informação...
MP: Não só. A partir dos anos 90 
começamos a ver uma série de 
programas daqui que de alguma 
forma vingam e que são captados 
para Lisboa. O último exemplo mais 
flagrante é o da Praça da Alegria 
em 2013. Tinha um relativo sucesso 
mas foi para Lisboa com o argu-
mento de que havia uma grande 
produtora instalada que devia ser 
rentabilizada. O programa começou 
a definhar até ser extinto. A decisão 
é da gestão do dr. Alberto da Ponte e 

o programa é retomado em 2015 já 
com a nova administração.

M&P: O caso da Praça da Alegria 
foi o última grande mobilização da 
sociedade civil e das instituições 
públicas do Porto em reivindi-
carem algum protagonismo para 
o Centro de Produção. Nos dias de 
hoje este debate existe?
MP: Não existe porque aos suces-
sivos governos não lhes tem 
passado pela cabeça desactivar 
o Porto. Podemos discordar do 
modelo de governança e do modo 
como a RTP Porto tem funcionado 
no quadro da RTP em geral. Não 
podemos é deixar de reconhecer 
o papel que tem tido nos últimos 
anos, não só na televisão. Há uma 
série de programas de rádio que 
estão aqui, como o Antena Aberta, 
do António Jorge, o Portugal em 
Directo e outros programas.

M&P: O Porto consegue propor-
cionalmente mais presença na 
televisão do que nas rádios?
MP: É verdade. Nas rádios pratica-
mente não conheço mais nada fora 
da Antena 1. Na informação tem 
uma presença importante, embora 
com uma equipa muito pequena.

M&P: Voltando à televisão, a 
RTP Porto tem capacidade para 
produzir, além de programas 
de continuidade e em directo, 
formatos como programas infantis 
ou documentários, como ocorreu 
no passado?
MP: Há aqui gente com capacidade 
e competência, mas a aposta não 
é feita aqui. Muitas vezes há uma 
certa obrigação de a RTP valorizar 
a produção independente. Os 
anos 80 e 90 permitiram a criação 
de uma série de serviços e de 
iniciativas empresariais ligadas 
à produção, à legendagem, ao 
som, etc., que fizeram com que 
surgissem pequenas empresas que 
prestavam serviços à RTP. Uma ou 
outra ainda resiste, mas as outras 
acabaram por ir para Lisboa. Hoje 
a esmagadora maioria das produ-
toras independentes que colaboram 
com a RTP está à volta de Lisboa. 
Estes últimos 15 a 20 anos foram de 
bastante empobrecimento. Foi essa 
a percepção com que ficámos com o 
trabalho para este livro em falámos 
com muita gente, incluindo quem 
está no activo deu-nos esse retrato. 
A programação para a infância, 
por exemplo, foi marcante até em 

[   ]“Houve no Porto o desenho de 
uma escola de produção de 
ficção, nomeadamente de séries, 
que hoje seria fundamental dado 
o peso que as séries começam a 
ter, incluindo na própria RTP”
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termos internacionais.

M&P: Os casos mais conhecidos 
são a Árvore dos Patafúrdios e os 
Amigos do Gaspar.
MP: E outros, que foram capazes 
de criar equipas e know-how que 
acabaram por ficar pelo caminho. A 
RTP não foi capaz de lhes dar hori-
zonte. Houve gente que nos disse 
que parece que havia uma sensibi-
lidade em Lisboa quando as coisas 
aqui começam a brilhar muito.

M&P: No sentido de levar essas 
pessoas ou formatos para Lisboa?
MP: Sim. Houve vários programas 
que nasceram aqui e que depois 
foram transportados para Lisboa. 
Falávamos há pouco da Praça mas 
houve outros no final dos anos 
90 e princípios do século XXI que 
passaram para Lisboa. Depois há a 
facilidade dos transportes, que faz 
com que para muitos profissionais 
seja indiferente estar em Lisboa ou 
no Porto. O Sexta às 9, por exemplo, 
tem praticamente metade da equipa 
no Porto.

M&P: Além da informação, em que 
outras áreas é que há um know 
how ou capacidade instalada para 
que a RTP Porto possa desenvolver 
outro tipo de conteúdos?
MP: Tenho alguma dificuldade em 
responder porque propositada-
mente não abordamos a actualidade 
no livro. Agora, julgo que há aqui 
competências importantes ao 
nível dos documentários, dos 

programas culturais, de entrevista, 
de programas de música. O teatro 
em televisão reapareceu a partir 
do Porto. No desporto, a Liga dos 
Últimos mostrava que havia outras 
maneiras de fazer as coisas. Não 
deixa de ser interessante as dezenas 
de pessoas que se destacaram no 
panorama televisivo português cuja 
escola foi aqui.

M&P: Ao longo do livro há uma 
frase repetida várias vezes pelos 
profissionais, a de que “Lisboa não 
tem grande confiança no pessoal 
do Porto”. É uma percepção que 
ainda se mantém?
MP: Há mais presença de pessoas 
do Porto em Lisboa e também um 
pouco o inverso. Nesse aspecto 
atenuou-se um bocadinho. Mas 
o Porto assegura muita coisa que 
Lisboa não quer, como seja estes 
programas do fluxo que ocupam as 
manhãs e que em alguns momentos 
ocuparam as tardes ou os fins de 
tarde. São programas que, para 
certo tipo de públicos, são muito 
importantes. Mais, são feitos com 
custos menores no Porto do que em 
Lisboa. O centralismo é geral, não 
é exclusivo da RTP. É importante 
acabar com o fantasma de que, 
como várias pessoas disseram, a 
RTP Porto pode desaparecer. Esse 
fantasma existe desde o início da 
RTP Porto. Se isso acontecer, o país 
empobrece, porque há uma série 
de pessoas, actores, instituições, 
que têm voz na televisão por causa 
da RTP Porto. E estamos a falar do 

Porto como podíamos estar a falar 
das regiões autónomas. Os privados 
não têm nem podem ter esta 
atenção. À RTP cabe uma respon-
sabilidade enorme neste campo 
e o Porto tem-no conseguido sem 
ter uma perspectiva paroquialista. 
A RTP Porto não é uma televisão 
regionalista, é uma televisão genera-
lista feita de forma descentralizada 
olhando o país e o mundo.

M&P: Falávamos há pouco da ideia 
de um canal da RTP ficar aqui 
instalado. Mas há outro projecto da 
década passada que resultou em 
nada: o do Media Parque, com sede 
no Monte da Virgem e que seria 
um motor do desenvolvimento da 
indústria audiovisual do Norte.
MP: Veio outra administração e 
outro governo e acabou tudo. Era 
um projecto que tinha cobertura 
política e iria envolver universi-
dades e instituições privadas. Era 
um projecto de grande enverga-
dura e que seria interessante até 
pela questão da convergência dos 
media e da emergência das novas 
plataformas digitais. Não pudemos 
aprofundar este projecto no livro, 
mas falámos com várias pessoas 
que estavam por dentro. O Media 
Parque nasceu quando ainda não 
tinha saído do ovo. O único produto 
que podemos dizer que saiu daquilo 
foi a construção de uma ala para 
instalar a RDP e em que hoje só 
uma parte é está com a rádio.

M&P: O próximo contrato de 
concessão da RTP devia introduzir 
alterações em relação ao protago-
nismo da RTP Porto?
MP: Pessoalmente, julgo que era 
importante que o contrato defi-
nisse melhor o papel dos centros de 
produção. Não é para se imiscuir 
no que deve ser a esfera da admi-
nistração da empresa mas para 
clarificar. Outra questão é o haver, e 
já não tem a ver com o contrato de 
concessão, um grau de autonomia, 
incluindo no aspecto financeiro, 
que permita avaliar o trabalho feito. 
No regime em que as coisas estão 
não se tem a consciência plena do 
que se faz, se deixa de fazer ou se 
podia fazer no Centro de Produção. 
São aspectos que criariam estabi-
lidade na empresa, em vez deste 
permanente cenário de esvazia-
mento ou de altos e baixos.  

A apresentação do livro RTP 
60 Anos no Porto decorreu 
em Outubro no Monte da 
Virgem

“A esmagadora 
maioria das 
produtoras 
independentes que 
colaboram com a 
RTP está à volta 
de Lisboa. Estes 
últimos 15 a 20 anos 
foram de bastante 
empobrecimento”
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