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-se, lhes tem ficado indiferente.” A TV em
Portugal em 1957 começava a descolar.

Neste ano, que terminou com perdas
de 13 mil contos, sobretudo devido “a
um autêntico investimento no sentido
de fomentar o número de receptores em
serviço, cujo rápido incremento será a
única base para a viabilidade económi-
ca da TV”, também a produção nacional
televisiva começou a dar os primeiros
passos, com a empresa a investir 5 mil
contos em produção de programas que
trouxeram um retorno de apenas 160
contos. Mas também este mundo era
novo. Em 1959, por exemplo, a R.T.P.
levou a cabo o primeiro concurso aber-
to a quem quisesse enviar originais para
programas de televisão: “O resultado não
foi muito animador, mas a R.T.P. conti-
nuará no objectivo de interessar os auto-
res portugueses a escrever para a TV.”

A excitação dos primeiros tempos come-
çou a esmorecer ainda em 1958. “Foi o
termo da fase dos pioneiros” e o “ano
mais árduo” até ao momento, “não só
porque, vencidas as primeiras dificulda-
des pelo entusiasmo e impulso criado,
necessário se tornava continuar a impro-
visar sob a pressão dos acontecimentos”.

Coube aos trabalhadores compensar as
falhas administrativas e a inexistência
de condições mínimas: “Problemas [de
estúdios] não estão cabalmente resolvi-
dos, porquanto se continua a dispor de
estúdios por de tal forma inadequados
que […] chega a parecer prodigioso como,
a partir dessas instalações, tem sido pos-
sível fazer emissões com a duração e a
regularidade das que têm sido ofereci-
das aos espectadores”, reflectia a admi-
nistração da empresa.

Por esta altura, o tempo de programa-
ção da RTP dividia-se em “Teatro, músi-
ca séria e bailado” (9,2%), “Culturais,
entrevistas e palestras” (16,5%) ou “Varie-
dades, teatro e música ligeiros, concur-
sos e folclore” (21,6%), sendo reservados
10,4% da emissão para “Desportivos” e
outros 18,4% para “Notícias e actualida-
des”. E os espectadores portugueses esta-
vam a superar as expectativas: “O núme-
ro de receptores previsto inicialmente
para o fim de oito anos fora, no começo
desta gerência, admitido como devendo
ser atingido ao fim de quatro anos; afi-
nal foi alcançado em dois anos! Quer
dizer, um ritmo quatro vezes mais rápi-
do que o esperado – 32 mil aparelhos

importados até Dezembro de 1958, ano
em que o ritmo foi de cerca de 2 mil por
mês”, celebra a administração nas con-
tas daquele ano.

Os ventos estavam de tal forma de fei-
ção que pouco demorou até que “o esta-
belecimento da TV nas províncias de
Angola e Moçambique” começasse “a ser
estudado com carinho”, até porque os
locais mostravam um “interesse exube-
rante” pela televisão, um bocado como
acontece hoje quando se fala na privati-
zação da televisão ainda pública. O opti-
mismo não se ficava pela extensão da
R.T.P. às províncias africanas: “Deve dizer-
-se que, a manter-se o ritmo actual, os
resultados de exploração devem tornar-
-se positivos já no ano de 1960, dois anos
antes do que se previra.” Então como
agora, a receita passava por “rígida dis-
ciplina administrativa e espírito de estri-
ta economia” para “oferecer benefícios
aos seus accionistas, como é mister”. E
os benefícios para os trabalhadores?
“Indispensáveis ajustamentos de venci-
mentos, para os elevar a níveis que se
praticam noutras empresas e remune-
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A 4 de Setembro de 1956 “o público
de grande parte da cidade de Lisboa”
teve a oportunidade de assistir à
transmissão da primeira emissão
experimental da Radiotelevisão: Praça
de Londres, R. Nova da Trindade,
Av. Almirante Reis, Monumental,
Armazéns do Chiado ou Av. da Igreja
foram locais onde estiveram
disponibilizados receptores de TV.

PRIMEIRAS EMISSÕES
Custavam quase um ano de ordenado
mas a adesão dos portugueses aos
receptores de televisão superou todas
as expectativas: “O número de
receptores previsto inicialmente para o
fim de oito anos [...] foi alcançado em
dois anos! Quer dizer, um ritmo quatro
vezes mais rápido que o esperado: 32
mil aparelhos importados até 1958”,
lê-se nas contas da RTP desse ano.
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