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emonstrar como a 
rádio é um 
instrumento de 

combate à solidão, a utilidade 
das informações e notícias 
veiculadas, ampliar o leque de 
interesses dos mais idosos e das 
populações mais isoladas em 
geral, despertando o  interesse 
comunitário e pessoal sobre os 
temas abordados em 
programas, noticiários e 
artigos, é um dos mais recentes 
projetos da Rádio Telefonia do 
Alentejo (RTA) e o Diário do Sul 
(DS) de combate ilietracia nos 
média.

O projeto que tem como 
parceira a SUÃO - Associação de 
Desenvolvimento Comunitário, 
de São Miguel de Machede 
(Évora). A primeira iniciativa 
realizou-se na SUÃO sob a forma 
de um programa de rádio, a 24 de 
Março deste ano. Segui-se uma 
visita às instalações da RTA e do 

Com programa na sede da SUÃO
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Diário do Sul em que os seus 
utentes puderam tomar contacto 
direto com os bastidores de 
ambos os meios de comunicação. 
Na terceira e última sessão, a rádio 
voltou às instalações da Suão em 
7 de Dezembro, último, para a 
produção de mais um programa.

"Esta candidatura, em que a 
RTA é a promotora e nós somos 

parceiros, para incentivar e 
promover a literacia é um projeto 
que tem 3 missões fundamentais. 
A primeiroa é reforçar a rádio 
como companhia, o segundo é 
despertar a curiosidade por 
temáticas normalmente abordadas 
pelos meios de comunicação 
social regionais, como é ocaso da 
RTA e do DS. O terceiro objetivo 
é valorizar a importância de ouvir 
e saber escutar para se estar 
informado", explicou a presidente 
da SUAO, Lurdes Pratas Nico.

A rádio pode efetivamente 
ajudar a combater a solidão, 
sobretudo nos meios rurais, onde 
o isolamento pesa mais. É, ao 
mesmo tempo, um meio de 
entretenimento, mas é também 

um veículo de informação mais 
direto, sem as naturais 
componentes de distração 
próprios da imagem televisiva ou 

fotográfi ca das publicações 
escritas.

Em tempos em que a televisão 
e as redes sociais parecem levar a 
melhor praticando a dita 
informação espetáculo, muitas 
vezes defi citária em conteúdo 
assertivo, a rádio continua a 
informar, formar e a entreter. Mas 
a concorrência das outras 
plataformas impõe que se 
desenvolva a literacia nos 
conteúdos radiofónicos, ou seja, 
neste caso saber interpretar o que 
se ouve.

A rádio continua a ser o meio 
de comunicação que alcança 
maior audiência, chegando, 
segundo a UNESCO, a mais de 90 
por cento da população mundial. 

Embora uma pequena parte tenha 
migrado também para a Internet, 
é através dos 'velhinhos' feixes 
hertzianos, que chega à 
esmagadora maioria das nossas 
casas, locais de trabalho e 
automóveis.

Para o programa de rádio com 
que encerrou esta iniciativa, a RTA 
e a Suão convidaram diversos 
representantes das instituições 
locais como Junta de Freguesia, a 
direção da Banda Filarmónica, da 
Associação de Reformados e da Casa 
do Povo, etc.. Instituições locais que 
deram a conhecer o seu trabalho em 
prol da literacia e não só.  Com as 
suas iniciativas tornam-se assim 
'motores' do desenvolvimento social 
local e, porque não, 'fazedores' de 
opinião quanto às questões de 
sensibilização para a utilidade dos 
meios de comunicação, junto das 
populações.

O programa da RTA foi gravado, 
já foi retransmitido por diversas 
vezes na sua antena e pode ser 
ouvido em 'podcast' a qualquer 
momento.

Em Comunicado de 
Imprensa a PSP dá a conhe-
cer que da  coleção de livros 
infantis da mascote da Polí-
cia de Segurança Pública, o 
Falco, o livro de histórias “A 
Ana no Labirinto das Com-
pras” é dedicado à temática 
da Segurança Infantil e da 
auto-proteção. Sublinham 
ainda que o Falco aborda 

especificamente os com-
portamentos familiares 
preventivos e os cuidados 
que as crianças devem ter 
quando se perdem dos seus 
pais ou familiares em zonas 
comerciais.

Através das Equipas do 
Programa da Escola Segura, 
entre 9 e 13 de Dezem-
bro foram incrementadas 
ações de sensibilização em 
ambiente escolar.

PSP: “Falco” livro dedicado
à segurança infantil
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