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Para promover a literacia na rádio

A Telefonia do Alentejo foi à SUÃO

Mostrar como a rádio pode ser companhia, a importância de ouvir para estar informado, ampliar o leque de 
interesses dos idosos, despertando a curiosidade por temáticas abordadas pelos meios de comunicação regionais, 
é o mais recente projeto do Grupo Diário do Sul de combate à iliteracia nos média.

esta feita, envolve 
a  SUÃO - 
Associação de 

D e s e n v o l v i m e n t o 
Comunitário, de São 
Miguel de Machede 
(Évora). A primeira das 
iniciativas decorreu no 
passado dia 24 de Março, 
na sede da associação.

A rádio pode efetiva-
mente  ajudar a combater 
a solidão, sobretudo nos 
meios mais ruralizados, 
onde o isolamento se faz 
sentir mais. É, ao mesmo 
tempo, um meio de entre-
tenimento, mas é também 
um veículo de informação 
mais direto, sem as natu-
rais componentes de dis-
tração próprios da imagem 
televisiva ou fotográfica 
das publicações escritas.

E é esse o desafio que a 
Rádio Telefonia do Alen-
tejo, fez à SUÃO, através 
deste projeto de sensibili-
zação dirigido aos seus 
utentes, maioritariamente 
idosos, alguns com ques-
tões de isolamento.

Em tempos em que a 
televisão e os tabloides 
parecem levar a melhor 
praticando a dita informa-
ção espetáculo, muitas 
vezes deficitária de conte-
údo assertivo, a rádio 
continua a informar, for-
mar 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.

"Ao escutarmos a infor-
mação, a rádio obriga a 
estarmos muito mais aten-
tos para filtrar aquilo que 
é mais importante e signi-
ficativo na notícia ou no 
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programa. Ou seja, a rádio 
implica que nós ouvintes 
estejamos mais concentra-
dos e não tão distraídos 
quando utilizamos outros 
meios de comunicação. E 
isso ajuda a desenvolver 
competências", defende a 
presidente da direção da 
SUÃO, Lurdes Pratas Nico.

“São Miguel de Machede 
é uma freguesia do conce-
lho de Évora, onde habita 
cerca de um milhar de 
pessoas. Uma pequena vila 
como tantas outras. No 
entanto, este território 
possui uma particular 
peculiaridade, que o distin-
gue de todas as outras vilas 
e aldeias do Alentejo: é a 
nossa terra!

A nossa terra não é 
uma simples expressão do 
quotidiano. É, normal-
mente, a tradução de um 
forte sentimento, contex-
tualizado geográfica e 
socialmente, que faz com 
que aquele(a) que a utiliza 
deixe transparecer um laço 
assumido e decisivo com 
um território e uma comu-
nidade.

A nossa terra implica 
dois compromissos: o pri-

meiro, aquele que decorre 
de pertencermos a um 
sítio, a uma comunidade e 
a um tempo; o segundo, o 
que resulta de assumir-
mos, com esse sítio e essa 
comunidade, a responsa-
bilidade de, ali, percorrer-
mos parte significativa do 
nosso tempo vital. Ali, não 
noutro local que não seja 
aquele que é limitado por 
aquele território e por 
aquelas pessoas.

Foi esta decisão - a de 
viver ali, com aquelas pes-
soas - que um grupo de 
habitantes de São Miguel 
de Machede tomou, 
quando, em Março de 
1998 criou a SUÃO-Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento Comunitário"
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Apesar de tudo, a Rádio 
continua a ser o meio de 
comunicação que alcança 
maior audiência, che-
gando, segundo a UNESCO, 
a mais de 90 por cento da 
população mundial. 
Embora uma pequena 
parte tenha migrado tam-
bém para a Internet, é 
através dos 'velhinhos' 
feixes hertzianos, que 
chega à esmagadora maio-
ria das nossas casas, locais 
de trabalho e automóveis.

A SUÃO  que integra este 
projeto recebeu jornalistas 
e outros profissionais da 
empresa para explicar o 
processo de elaboração do 
produto rádio, da notícia 
e a importância do debate 
e sensibilização para 
desenvolvimento de com-
petências pessoais através 
deste meio. No próximo 
dia 26 de Abril é a vez dos 
utentes da SUÃO virem 
conhecer por dentro a 
Rádio Telefonia do Alen-
tejo. Este projeto tem o 
apoio da Comissão de 
Coordenação da Região 
Alentejo.


