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Papel dos meios de comunicação social regionais foi tema em destaque

Rádio Telefonia do Alentejo e Suão
promovem competências para a literacia

n Marina Pardal

Grupo Diário do Sul, através 
da Rádio Telefonia do Alentejo 
(RTA), e a Suão – Associação 
de Desenvolvimento Comuni-

tário de São Miguel de Machede estão a 
promover um projeto-piloto de incentivo 
à literacia, apoiado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo.

Depois de uma primeira ação reali-
zada em março na sede da Suão, foi 
realizada uma “visita de estudo” por 
parte de alguns utentes da associação às 
instalações do Grupo Diário do Sul, na 
passada sexta-feira.

Aproveitando a proximidade com a 
data, a Suão integrou esta atividade no 
âmbito das suas comemorações do 25 de 
Abril e foi abordado o tema da “Comuni-
cação Social e Democracia”.

Muitos já eram repetentes na visita, mas 
desta vez ficaram a par de mais pormeno-
res acerca do trabalho que é realizado nas 
várias plataformas deste meio de comuni-
cação social regional.

Houve tempo para mostrar a reda-
ção, a zona de paginação e a sala das 
rotativas, onde o jornal é impresso, um 
espaço que normalmente desperta 
bastante curiosidade.

Depois, uma passagem pela biblioteca 
para apreciar as edições antigas do Diário 
do Sul, mas também as várias máquinas de 
escrever e outros equipamentos que con-
tam um pouco da história nesta área.

Por fim, a visita aos estúdios da RTA, 
tendo havido oportunidade para “experi-
mentar a magia” da rádio. 

Pelo meio, foram sendo abordadas 
questões ligadas à literacia, nomeadamente 
a importância de saber interpretar aquilo 
que se ouve ou lê. 

O papel dos meios de comunicação 
social regionais também esteve em 
destaque, sobretudo, pela proximidade 
que existe com as informações que são 
transmitidas.

A esse nível, evidenciar ainda que as 
rádios locais e regionais são, em grande 
parte, uma companhia, principalmente, 
para a população idosa e que vive sozinha. 
A importância de estar informado, mas 
também de interagir com a rádio foram 
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A sua vivacidade não nos deixa adi-
vinhar que está quase a fazer 89 anos. 
Cesária Silva foi uma das participantes 
nesta visita ao Grupo Diário do Sul. 
“Gostei muito de conhecer como é que 
se faz o jornal e os programas de rádio”, 
confessou, assumindo que “tento sem-
pre participar neste passeios organiza-
dos pela Suão, pois caso contrário não 
passeava”.

Joana Rebola tem 68 anos, é enfer-

meira aposentada e mora em São Miguel 
de Machede há algum tempo.

Contou que “costumo frequentar a 
Suão desde que fui para esta localidade”, 
exemplificando que “faço ginástica, 
hidroginástica, assisto aos Serões do 
Sermão e participo nas visitas”.

Na sua opinião, “estes passeios são 
muito importantes, pois fica-se sempre a 
saber mais alguma coisa”.

Considerou ainda que “estas ativida-

des ajudam a ocupar o tempo e quanto 
mais ocupação tivermos, melhor quali-
dade de vida temos”.

Joana Rebola recordou também que 
“já tinha visitado as instalações do 
Grupo Diário do Sul, mas não tinha 
estado nos estúdios da rádio, por isso, 
aprendi coisas novas”.

Telma Rodrigues, com 17 anos, e 
Diogo Tavares, de 15 anos, são dois jovens 
voluntários da Suão e acompanharam 

esta visita ao Grupo Diário do Sul.
Reiteraram que “não há muitas coisas 

para fazer em São Miguel de Machede e 
ajudarmos a associação a desenvolver o 
seu trabalho é uma forma de nos distrair-
mos”, dizendo que “frequentamos tam-
bém o gabinete estudantil”.

Os jovens garantiram que “gostamos 
de participar nestas atividades, pois são 
uma oportunidade para conhecermos 
outros locais e outras realidades”.

“São momentos de convívio e em que aprendemos sempre alguma coisa”

aspetos referidos durante a visita.
Segundo Lurdes Pratas Nico, presi-

dente da Direção da Suão, “este projeto 
prevê três ações”, frisando que “duas 
delas já foram realizadas e ainda vai ser 
desenvolvida mais uma em setembro 
ou outubro”.

Em relação à primeira iniciativa, expli-
cou que “foi feito um Serão do Sermão na 
Suão, uma conversa muito informal com 
alguns profissionais da RTA sobre a impor-
tância da rádio na vida das pessoas e sobre 
o facto da rádio, além da função informa-
tiva, ter também uma função recreativa e 
de companhia”, esclareceu.

A mesma responsável relevou “o facto 
das pessoas terem podido participar num 
programa de rádio, sendo que, na maior 
parte das vezes, são ouvintes”.

Segundo Lurdes Pratas Nico, “na 
segunda atividade, alguns utentes da Suão 
ficaram a conhecer as instalações do Grupo 
Diário do Sul e puderam conhecer ‘in loco’ 
os profissionais deste meio de comunica-
ção social, a tecnologia utilizada para a 
emissão de um programa de rádio ou a 
forma como o jornal é feito”.

Realçou ainda que “este projeto pre-
tende promover questões ligadas às com-
petências da literacia, bem como valorizar 
o papel da rádio”.

No que diz respeito aos participantes 
na visita, a presidente da Suão focou que 
“contámos com a presença de cerca de uma 
dezena de pessoas que frequentam as ati-
vidades da associação”, salientando que 
“estes são momentos de lazer e convívio, 
mas também de aprendizagem”.

Além disso, revelou que “estiveram 
presentes dois jovens voluntários que 
participam nas nossas atividades e que 
frequentam o nosso Gabinete de Desen-
rascanço Estudantil”.


