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rem justamente os mais competentes,
serão oportunamente considerados”,
ponderavam os administradores.

No final da década de 50, a R.T.P. já
recebia em taxas mais de 7400 contos
anuais, uma explosão face aos 1780 con-
tos que recebia até 1958, sinal de que o
total de televisões registadas estava em
crescimento, trajectória que se intensi-
ficou nos anos seguintes: se em 1959 havia
31 mil, em 1960 já eram quase 50 mil –
e falamos apenas de aparelhos legalmen-
te registados, já que muitos fugiam à
obrigatoriedade de registar e pagar taxas.
Em termos geográficos, aponta a empre-
sa nas contas de 1960, 6,2% das famílias
em Lisboa já tinham receptores de TV,
5% em Braga, 4,2% em Évora e 3,8% no
Porto. A televisão estava a crescer e nes-
te ano estava em curso a segunda fase
de expansão da cobertura, que levaria o
sinal da R.T.P. a 82,5% da população.

O crescimento também se fazia sentir
nas receitas publicitárias, com as empre-
sas a reconhecerem cada vez mais a for-
ça da televisão. No início dos anos 60, a
publicidade duplicou, o que obrigou a
RTP a controlar a mesma. Para não entu-
pir os telespectadores de publicidade, a
empresa aumentou em 1961 os preços
30%: “Para evitar a saturação publicitá-
ria mantendo a receita.”

Não eram só as empresas que estavam
a prestar atenção à força da TV. Em 1959
já a RTP tinha ido ao Ultramar cumprir
o seu papel de meio de grande difusão
em plena ditadura: acompanhar uma
viagem de cinco semanas do “Sr. Minis-
tro do Ultramar a Moçambique e Ango-
la”, durante a qual “foram inauguradas
importantes obras de fomento de que o
país pode tomar directo e rápido conhe-
cimento graças à TV”. Com “regras de
produção e selecção extremamente rigo-
rosas”, a informação da R.T.P. viveu nes-
tes anos um período em que serviu de
“aparelho – técnico e discursivo – e um
instrumento, determinante para a legi-
timação e a longevidade da ditadura”,
conforme refere Francisco Rui Cádima
no trabalho intitulado “A Televisão e a
Ditadura”, onde é citada por exemplo a
“ordem de serviço n.o 1” da Direcção dos
Serviços de Censura, que, a 14 de Janei-
ro de 1960, determina que “são sempre
de submeter à decisão da Direcção, devi-
damente datados, os seguintes casos: Crí-
ticas ou comentário à acção do chefe de
Estado, Presidente do Conselho e mem-
bros do Governo; Artigos ou noticiário
visando a forma de estrutura política do
Estado ou do Regime; Críticas à política
económica, financeira e externa do Gover-
no; Movimento de embarques, ataques
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Uma das primeiras miras técnicas da
Radiotelevisão Portuguesa. A criação
da sociedade anónima R.T.P. foi
assinada em Dezembro de 1955, o
contrato de concessão foi celebrado
em Janeiro do ano seguinte, tendo as
primeiras emissões experimentais
arrancado em Setembro de 1956.
As programações diárias arrancaram
depois, em Fevereiro de 1957.

MIRATÉCNICA
A 7 de Setembro de 1956, no “Diário
de Lisboa”, a R.T.P. continuava a
anunciar as suas emissões
experimentais a partir da Feira
Popular. Pedia-se aos portugueses
que vissem “com os seus próprios
olhos uma das maiores maravilhas do
nosso tempo” graças a uma série de
“ecrãs mágicos dos aparelhos
colocados por toda a Feira”.
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e críticas à acção das Forças Armadas e
de Segurança ou das Polícias”.

O rápido crescimento que a R.T.P. sen-
tiu ao longo da década de 60 fez com que
chegasse a 1965 com 2359 horas de pro-
gramação e com perto de 940 trabalha-
dores, contra os 600 de 1959. A oficiali-
zação de televisões no país, graças a ope-
rações da GNR para aplicar multas aos
donos de aparelhos que não pagavam
taxa – tendo em 1964 sido “multados 2776
espectadores por não possuírem licen-
ça e enviados para tribunal para execu-
ção 5555 autos” –, ajudou a RTP a inver-
ter os resultados. Se até 1962 tinha acu-
mulado 76 mil contos de perdas, a partir
de 1963 a empresa estava nos lucros. A
barreira dos mil trabalhadores foi pas-
sada em 1968, ano em que a RTP lucrou
28 mil contos, graças a receitas de 165
mil contos, mais de metade das quais
vindas das licenças de TV, que por esta
altura eram já mais de 300 mil, quando
em 1964 eram 100 mil – nada como as
fiscalizações da GNR.

No final desta década, e já depois do
lançamento do “2.o Programa”, os tele-
jornais da TV portuguesa viveram um
momento marcante, quando foi possível
que “as imagens de acontecimentos euro-
peus” fossem “inseridas no telejornal no
próprio dia dos acontecimentos”. Foi
também em 1969 que uma renovação de
programas levou ao lançamento do Zip-
Zip, de Carlos Cruz, Fialho Gouveia e
Raul Solnado, gravado aos sábados e
transmitido apenas às segundas-feiras –
para que a Polícia Internacional e de
Defesa do Estado, vulgo PIDE, tivesse
tempo de cumprir o seu papel.

Depois da RTP2, o lançamento da tele-
visão nas ilhas começava por esta altu-
ra a ser estudado na R.T.P., acabando o
canal madeirense por ser oficialmente
lançado em Agosto de 1972 e a R.T.P. Aço-


