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RTP.
Nacionalizada
pornão dar
lucro ao Estado,
acaba à venda
pordarprejuízo

“Continua a atrair uma multidão dese-
josa de ver com os seus próprios olhos
uma das maiores maravilhas do nosso
tempo. Programas dos mais variados
assuntos, culturais, desportivos e folcló-
ricos, nos ecrãs mágicos dos aparelhos
colocados por toda a Feira.” Menos de
um ano depois da criação da R.T.P., a 15
de Dezembro de 1955, a “sociedade anó-
nima com intervenção do Estado” tinha
15 televisões espalhadas pela Feira Popu-
lar para as primeiras emissões experi-
mentais de televisão em Portugal.

A entrada custava um escudo e o desa-
fio era “que ninguém deixe de ver esta
novidade no maior recinto de diversões
da capital”. Em troca a promessa era uma
“noite de grande animação” com a “Ran-
cha Flores da Nossa Terra, de Mira”. Era
assim que a recém-formada R.T.P. enfren-
tava a sua maior dificuldade: o desco-
nhecimento do que era uma TV.

Com um terço do capital em mãos do
Estado, outro terço nas rádios privadas
“e o outro com o público, por meio de
subscrição de capital aberto nos bancos”,

a 4 de Setembro de 1956 a R. T. P. avan-
çou “pela primeira vez em Portugal” com
“experiências oficiais de televisão”. “Visi-
te os estúdios e veja os programas nas
dezenas de aparelhos montados no recin-
to. Amanhã sorteio de um aparelho tele-
visivo Philips.” Foi graças à Philips Por-
tuguesa, ao apoio de “O Século” e da Radio
Corporation of America, “que forneceu,
gentilmente, um equipamento comple-
to, incluindo uma torre de antena, de 50
metros, instalada na Feira Popular”, que
parte da cidade de Lisboa pôde naquela
noite assistir à transmissão experimen-
tal da Radiotelevisão. Mas não em casa:
Praça de Londres (2), Rua Nova da Trin-
dade, Portugália da Av. Almirante Reis,
Cinema Monumental, Castanheira de
Moura, Armazéns do Chiado, Av. da Igre-
ja, Praça do Areeiro, Rossio, Av. da Liber-
dade, Largo do Chiado, Rua Barata Sal-
gueiro, Restauradores, Praça Duque de
Saldanha e Rua Silva Carvalho eram os
locais onde o público se poderia juntar
para ver com os próprios olhos o fenó-
meno que em breve viria a tomar de
assalto os seus tempos livres. “Campeões
do Sport Lisboa e Benfica em demons-
tração de pingue-pongue” era o progra-

ma agendado para as 22h dessa noite. A
expectativa para a primeira emissão era
tal que nesse dia o trânsito foi caótico
em Lisboa, tal o número de pessoas que
se juntaram a ver os receptores de rua.

No final de 1956 a empresa regista um
primeiro lucro, ainda que “graças à pro-
vidência do governo em conceder a esta
sociedade uma percentagem das recei-
tas da taxa de radiodifusão sonora”. As
taxas, sempre as taxas. O resultado líqui-
do cifrou-se em 27 mil contos, isto ape-
sar das “numerosas edições de ensaio”
realizadas para o treino dos primeiros
trabalhadores da casa e também da “lar-
ga propaganda” feita para promover a
penetração da televisão junto do públi-
co. Como? Distribuindo televisões: “No
que respeita ao comércio de receptores,

a influência do trabalho da R.T.P. já se
fez grandemente sentir nos preços rela-
tivamente moderados, porque, de manei-
ra geral, estão sendo oferecidos ao públi-
co”, explica a administração da empre-
sa no relatório e contas de 1956.

Foi só a 18 de Fevereiro de 1957 que a
R.T.P. passou a oferecer uma programa-
ção diária, primeiro apenas numa área
à volta de Monsanto, e a partir de Novem-
bro em Lisboa, Coimbra e Porto. Apesar
desta conquista, “infelizmente somos for-
çados a anunciar resultados bem menos
satisfatórios no que respeita à instalação
dos estúdios de Lisboa”. Já com localiza-
ção escolhida há dois anos, “problemas
urbanísticos e outros” foram impedindo
a construção deste estúdio, levando a tele-
visão a procurar soluções de recurso que
obrigaram a “avultadas despesas”.

Ainda assim, o caminho estava a ser
bem trilhado: “Poucos são já os jornais
portugueses que não se referem regular
e frequentemente à Televisão e seus pro-
gramas”, “desde o início das emissões os
programas têm despertado as atenções
gerais. Vivamente criticados por uns,
aplaudidos benévola e compreensivel-
mente por outros, ninguém, pode dizer-

Fez 57 anos este mês a constituição da RTP,
empresa obrigada a lutar por dotar o país deTV
e que acabou nacionalizada por não distribuir
dinheiro ao Estado. Agora, volvidos 38 anos,
entra na lista de vendas por dar prejuízo
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A 15 de Dezembro de 1955 foi
assinada a escritura para a criação de
uma empresa de televisão, “sociedade
anónima, com a intervenção do
Estado, à qual virá a competir em
breve a exploração da nossa
televisão”, noticiava o “Diário de
Lisboa” na edição desse dia. “O
capital foi dividido em três partes,
ficando um terço com o Estado”.

FUNDAÇÃO DAR. T. P.
O primeiro carro de exteriores chegou
à R. T. P. em 1957: a Mercedes-Benz,
nova, chegou directamente da
Alemanha e permitiu avançar com a
cobertura televisiva de eventos no
exterior, como o jogo Sporting-FC
Áustria no Estádio de Alvalade, já em
1958, que os leões venceram por 4-0
no que foi o primeiro jogo transmitido
em directo pela R. T. P.

EXTERIORES E FUTEBOL

Também no passado
as contas da RTP

precisaram de taxas
pagas pelos portugueses

para estarem no verde


