Cronologia 1995-1999

1995
Janeiro
2 - A TV2 inicia nova grelha de programas, que privilegia os espectáculos de ópera, bailado,
teatro, cinema, a "grande ficção", os documentários e a informação. Desporto apenas aos
sábados à noite, dando atenção a modalidades que não arrastam tantas multidões. A TV2 é
definida como "o canal para as grandes minorias".
5 - O Tribunal Constitucional anuncia a aprovação de um acórdão que considera não terem
fundamento as dúvidas acerca da constitucionalidade das alterações à Lei de Imprensa, que
haviam sido formuladas pelo Presidente da República.
6 - O primeiro-ministro Cavaco Silva escreve ao presidente da Assembleia da República
queixando-se de uma investigação a que o "Expresso" o submetera, por causa de umas obras
que havia feito na sua residência particular e solicitando um debate acerca da invasão da vida
privada de figuras públicas por jornalistas.
9 - Seminário organizado pela Fundação Gulbenkian sobre "Direitos da Pessoa e Comunicação
Social", na qual é defendida a criação da figura do Provedor da Comunicação Social, em
substituição da actual Alta Autoridade, a escolher conjuntamente pelas instituições ligadas ao
sector, numa primeira fase, e pela Assembleia República, na fase final. Vários artigos sobre o
tema do seminário publicados na Imprensa.
12 - A Administração da RTP decide pôr um processo judicial contra a TV Globo, por este grupo
brasileiro de comunicação ter alegadamente violado o contrato de preferência na escolha de
telenovelas, que assinara com a estação pública portuguesa
14 - O "Expresso" inicia a publicação de uma história do cinema em fascículos. A iniciativa,
intitulada "Os anos do cinema", destina-se a evocar os cem anos da "sétima arte".
16- O Decreto-lei 6/95(A) introduz alterações ao Código da Publicidade, que apontam, de modo
geral, no sentido do reforço das obrigações dos operadores televisivos. Por exemplo, a
obrigatoriedade da inserção de um separador entre programas e proibição da publicidade de
conteúdo político ou religioso.
20 - A Radiodifusão Portuguesa inicia as suas emissões para Timor.
23 - A SIC inicia a transmissão em horário nobre da telenovela "Irmãos Coragem", enquanto os
últimos episódios de "A Viagem" atingem, destacados, a liderança dos programas televisivos de
todos os canais. A telenovela "74.5 - Uma onda no ar", recém-estreada no Canal 1, não figura
nos primeiros 20 programas mais vistos.
25 - O ex-director do "Jornal de Notícias" e actual presidente da RTP, Freitas Cruz, e o arquitecto
Pulido Valente, são condenados no Tribunal da Relação do Porto por crime de difamação e
abuso da liberdade de imprensa na pessoa do presidente da Câmara local, Fernando Gomes.
26 - O Governo publica no 'Diário da República' algumas medidas de apoio ao cinema.
27 - O presidente do Conselho de Administração da RTP revela ao 'Público' que o déficit
acumulado da empresa, no fecho das contas de 1994, se eleva a 25 milhões de contos,

manifestando o empenho em atingir o equilíbrio financeiro em 1998, com a condição de o Estado
assumir os encargos com a TV2.
Internacional
6. As autoridades da Noruega proíbem os clubes de vídeo de alugar filmes violentos que estejam
já impedidos de passar nas televisões, devido ao seu conteúdo.
26 - Decorre em Angoulême (França) o 22º Salão Internacional de Banda Desenhada, o qual
conta com a presença de cerca de cem mil participantes, 300 autores e milhares de jornalistas.
Fevereiro
3 - Inicia-se a 15ª edição do Festival Internacional de Cinema do Fantástico do Porto, o
Fantasporto
3 - Inicia-se em Lisboa um Congresso promovido pela Fundação Pro Dignitate sobre a violência.
4 - O "Expresso" revela alguns dados de um estudo acerca das "Práticas Culturais dos
Lisboetas", realizado em 1994 pelo Instituto de Ciências Sociais junto de uma amostra de 1002
habitantes de mais de 15 anos da área da Grande Lisboa. Segundo ele, 83% da população vê
regularmente TV (9% raramente ou nunca), mas a percentagem sobe aos 90,8% para as classes
sociais de status baixo e desce aos 67,6% nas classes altas. O tempo de consumo varia
igualmente entre 186 minutos aos fins de semana e 110 nos dias de trabalho (valores bastante
mais baixos que os apurados pela audimetria).
4 - Dados da Marktest indicam que se elevou a cerca de 55 milhões de contos o investimento de
publicidade na imprensa em 1994 (+7,7% que em 1993), tendo os semanários registado uma
queda e os diários uma subida (com a excepção do "Diário de Notícias").
8 - Anunciada a decisão da Comissão Europeia de deixar cair as propostas de quotas mínimas
de produção ou de difusão de obras europeias a respeitar pelos canais de televisão que operam
no espaço comunitário. Aparentemente, terão vencido as posições defendidas pela Alemanha e
Grã-Bretanha, que apontam essencialmente para medidas de encorajamento e apoio e não
regulamentares. Ao mesmo tempo, a Comissão decide dotar o programa comunitário Media II
(apoio à produção cinematográfica) com um montante de 77,8 milhões de ecus até ao ano 2000,
maioritariamente destinados a promover uma rede de distribuição de filmes europeus.
9 - Um grupo de entidades ligadas às associações de família, dos psicólogos, espectadores de
televisão e consumidores e ainda ligadas à educação e à Igreja Católica entregam ao Governo e
aos operadores de TV um documento com reflexões, propostas e recomendações relativas à
prevenção do fenómeno da violência televisiva. 9 - Renovado por mais três anos o mandato do
Conselho de Administração da RTP, presidido por Freitas Cruz.
10 - O jornal desportivo "A Bola" passa a diário e abandona o formato "broadsheet", adoptando o
formato tablóide. Dados divulgados pelo "Público", com base nos estudos de mercado da
Marktest indicam que "A Bola" é claramente líder da imprensa desportiva (12,2% de audiência
média, seguida pelo "Record", com 7,8%). Nove em cada dez leitores deste tipo de imprensa são
homens e jovens e predominantemente pertencentes a classes médias e médias baixas.
20 - A TVI completa dois anos de emissões regulares. Inaugura um novo logotipo e uma nova

grelha de programas, mais voltada para a informação e o cinema.
20 - O Sindicato dos Trabalhadores do Espectáculo faz entrega à RTP, SIC e TVI de um abaixoassinado subscrito por cerca de 300 artistas, no qual se insurge contra "a pobreza cultural das
programações televisivas públicas e privadas" e contra o silenciamento a que considera estarem
a ser votados os artistas portugueses, em favor de enlatados e telenovelas estrangeiros.
21 - Inicia-se a transmissão da quarta série do programa "Rua Sésamo", co-produzido, desde
1989, pela RTP e pela Children's Television Workshop, sob a coordenação pedagógica de Maria
Emília Brederode Santos.
22 - O Observatório da Imprensa promove em Lisboa um debate sobre "Sondagens: vícios,
virtudes e tentações", no meio de um clima de polémica em torno das sondagens, consultas
telefónicas, painéis, barómetros de popularidade, etc que rodearam a campanha para a liderança
do PSD.
23 - O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei que visa estabelecer as condições para
o exercício do direito de antena nas eleições legislativas e presidenciais e que alarga às
televisões e rádios privadas a obrigatoriedade de transmitir propaganda eleitoral.
24 - Segundo os Indicadores de Conforto relativos a 1994, divulgados pelo INE, cerca de 10%
dos lares portugueses têm computador e cerca de 17% têm leitor de discos compactos. A
televisão é o segundo equipamento mais frequente (a seguir ao fogão), com 95,9%. O conjunto
rádio-gravador-gira-discos está presente em 82,1% dos lares e o material de vídeo em 40,1%.
24 - Freitas Cruz, presidente do CA da RTP, envia aos seus homólogos da SIC e da TVI uma
carta a sugerir a realização de uma auditoria independente de qualquer das estações às
empresas que medem diariamente as audiências televisivas dos quatro canais, bem como a
criação de um instituto fiscalizador dos estudos de audimetria em Portugal.
25 - Reunião do G7 (grupo dos chefes de Estado e de Governo dos sete países mais ricos do
mundo), em Bruxelas, para debater as implicações e virtualidades sociais e económicas das
auto-estradas da informação. Para assinalar o acontecimento, a Comissão Europeia lança o
serviço 'Europa', com informações gerais sobre a União Europeia, na Internet.
Internacional
11 - O grupo que detém a liderança mundial no sector da comunicação, a Time-Warner, passou
a dominar o sector da TV por cabo nos Estados Unidos, ao fundir as suas actividades no cabo
com as da Cablevision Industries, destronando dessa posição a TCI (Telecomunications). Esta
fusão seguiu-se a uma aquisição da KBLCom ocorrida no final de Janeiro.
26 - Divulgado que os alemães foram, em 1994, o povo europeu que mais foi ao cinema, com
cerca de 132,8 milhões de bilhetes vendidos. A França, que mantinha tradicionalmente a
liderança, ficou-se pelos 120 milhões, embora continue a ser o país mais cinéfilo, com 2,1
bilhetes em média por habitante, contra 1,63 na Alemanha.
Março
1 - O jornal desportivo Record passa a ter uma periodicidade diária.

3- O presidente do Instituto do Consumidor, Lucas Estêvão, anuncia a intenção de denunciar
uma empresa de mobiliário à Inspecção das Actividades Económicas, por utilização abusiva da
imagem de alguns conhecidos políticos portugueses em anúncios publicitários. A denúncia
abrange não apenas o anunciante, mas a agência de publicidade responsável pelo anúncio e os
órgãos de comunicação que o divulgaram.
4 - Jornal 'Público' completa cinco anos de existência, anunciando ter pela primeira vez obtido
lucros no exercício relativo a 1994.
7 - As administrações da RTP e da Expo-98 assinam um contrato para a construção do novo
edifício-sede da televisão pública junto ao recinto da exposição mundial, prevendo-se o início
das obras para o último trimestre de 1995 e a entrada em funcionamento no final de 1997.
Mediante este contrato, a RTP é reconhecida como televisão oficial da Expo'98.
13 - Inicia-se a Semana dos Media na Escola, organizada pelo Instituto de Inovação
Educacional, que conta com iniciativas e projectos de cerca de três centenas de escolas de todo
o país, envolvendo perto de 30 mil alunos.
19 - Início formal das comemorações do centenário do cinema . A Comissão portuguesa para as
Comemorações abre uma série de sessões cinematográficas em diferentes locais do país com
"Amor de Perdição", de 1921, de Georges Pallu, uma cópia restaurada pelo Arquivo Fílmico da
Cinemateca Portuguesa.
23 - A Câmara Municipal do Porto desencadeia uma acção de desmantelamento de 61 'armários'
de distribuição dos serviços de televisão de cabo instalados sem autorização na zona da Foz do
Douro pela TV Cabo Portugal. A CMP exige que os 1400 armários previstos sejam enterrados
nos passeios e não instalados à superfície.
24 - Sessão final do programa da SIC "Chuva de Estrelas". A vencedora é apurada através da
votação dos presentes no Rivoli e dos telespectadores, via telefónica.
28 - Pela segunda vez, no espaço de menos de um mês, o PCP apresenta à Alta Autoridade
para a Comunicação Social um protesto contra os comentários políticos na RTP, que considera
"ofensivos dos princípios da equidade e do pluralismo", por se resumirem a individualidades do
PSD e do PS.
28 - O Presidente da República, Mário Soares, anuncia a decisão de vetar pela segunda vez a
nova Lei de Imprensa, aprovada na Assembleia da República por proposta do Governo.
30 - Emissão do programa da SIC "A Máquina da Verdade", com recurso ao polígrafo, regista
uma audiência elevada e provoca uma unanimidade de condenações entre os partidos
representados na Assembleia da República.
Internacional
1 - Entrega dos prémios Grammy (música), em Los Angeles, referentes a 1994: Bruce
Springsteen, para a melhor canção ("Streets of Philadelphia"); Sheryl Crowl, eleita a artistarevelação, e grammy da melhor gravação do ano ("All I wanna do"); Tony Benett (melhor álbum
do ano ("MTV Unplugged") e melhor interpretação de música pop tradicional; melhor álbum pop
("Longing in their hearts"); melhor álbum country (Mary Chpain Carpenter, com "Stones in the
Road").

27 - Na cerimónia de entrega dos óscares da Academia, o filme "Forrest Gump", de Robert
Zemeckis, arrebata seis dos 13 troféus possíveis, entre os quais o de melhor filme, melhor
realizador, melhor actor e melhor actriz principais. O actor Tom Hanks recebe o óscar de melhor
actor principal pelo segundo ano consecutivo, facto que não acontecia desde 1937.
Abril
- A Lusomundo, em associação com a norte-americana Warner, inaugura num centro comercial
a dez quilómetros de Madrid, o primeiro cinema 'multiplex' de Espanha, com oito salas e
capacidade para 2000 espectadores e equipado com a mais moderna tecnologia de som e
imagem.
14 - O Expresso-Revista publica um dossier de análise sobre as novas tendências de
aligeiramento da informação nos canais televisivos portugueses.
14 - Morre em Lisboa, com 87 anos, o cineasta António Lopes Ribeiro.
20 - A Assembleia da República volta a aprovar, sem alterações, a Lei de Imprensa vetada pelo
Presidente da República. Apenas o PSD vota a favor.
21 - Divulgado o Barême da Marktest sobre a audiência de rádio em Portugal no primeiro
trimestre de 1995. A Rádio Renascença mantém destacada a liderança com 13,9% de audiência
acumulada de véspera (percentagem dos que ouviram rádio no dia anterior) e 22% de share
(tempo de audiência de uma estação sobre o tempo total de audiência de rádio). A Antena 3, um
ano depois de iniciar as suas emissões, conquista a terceira posição, a seguir à Rádio Cidade.
29 - Num colóquio sobre 'Comunicação Social e Violência', realizado em Coimbra, o Prof. Vieira
de Andrade, da Faculdade de Direito, defende que o exercício do jornalismo deveria ser
acompanhado de um seguro de responsabilidade civil, que permitisse assegurar aos lesados
uma indemnização, nomeadamente nos casos em que não haja crime.
Internacional
- Polémica nos Estados Unidos em torno de um projecto de lei denominado "Communications
Decency Act", destinado a proteger os menores do acesso a material pornográfico disponível na
Internet. A medida é contestada por diversas organizações que reivindicam a prevalência do
direito de informação e defendem que devem ser os pais a cuidar do controlo do acesso.
10 - São divulgados dados da empresa Dataquest segundo os quais o mercado mundial de CDROM multimedia cresceu 227% em 1994. Estima-se em 53,9 milhões o número de unidades de
CD-ROM vendidas, o que significa mais 16,5 milhões do que no ano anterior. A Microsoft lidera
com 8,3 milhões de unidades (15,4% da quota de mercado). Jogos, "livros" de referência e
produtos de índole educativa foram os grandes sucessos de 1994.
11 - A companhia editora do jornal "The New York Times" anuncia no MIP-TV, em Cannes, a
aquisição de 80% da Video News International, uma empresa que se dedica ao videojornalismo
(preparando peças que vende a estações televisivas) e que dispõe de uma rede de 42
profissionais em outros tantos pontos-chave do planeta.

Maio
3 - O jornal 'Público' anuncia o desenvolvimento de um projecto de disponibilização on-line do
jornal através da Internet, prevendo-se o início da fase experimental para o Verão.
8 - Aumento de capital da Lusomundo de 6.07 para 10.5 milhões de contos, com a totalidade das
acções vendidas vários dias antes do fim do prazo. A operação relaciona-se com o
financiamento da TV por cabo através da participada Multicanal, cujos investimentos
programados, ao longo dos próximos anos, ascendem a 35 milhões de contos. Com este
aumento de capital, a família Bordalo da Silva mantém mais de 50% dos direitos de voto na
empresa, apesar de deter cerca de 32% do capital.
8- O Observatório de Imprensa organiza em Sintra um seminário de formação sobre Jornalismo
Diplomático.
12 - "O Independente" anuncia o propósito da TVI de se lançar na emissão de pequenos
anúncios na TV, um domínio até agora exclusivo da imprensa.
13 - A RTP (e por intermédio dela as TV's privadas) transmite, com aparato de acontecimento de
Estado o casamento de D. Duarte Pio e Isabel Herédia, numa espécie de 'remake' do recente
casamento da filha dos reis espanhóis. O facto dá origem a críticas de diversos sectores sobre o
empolamento dado ao assunto.
15 - No âmbito das comemorações do centenário do cinema, estreia na SIC uma rubrica de
filmes dos irmãos Lumière, emitidos de segunda a sexta-feira, após o 'Jornal da Noite'.
15 - Pela primeira vez, a SIC atinge um resultado histórico: dois anos e sete meses depois de ter
iniciado as suas emissões, ultrapassa o 'share' semanal do Canal 1 da RTP, apesar de continuar
longe deste canal ao fim de semana.
16 - Dois homens e uma mulher aceitam despir-se no programa apresentado por Teresa
Guilherme "Não se Esqueça da Escova de Dentes", da SIC, no âmbito de um jogo em que o
concorrente que fosse mais longe na sua ousadia recebia 300 contos.
19 - Abrem, em Lisboa e no Porto, as edições da Feira do Livro de 1995.
22 - Realiza-se na Videoteca Municipal de Lisboa um debate público sobre televisões regionais,
com a presença de deputados dos vários partidos. Esta iniciativa segue-se a experiências
clandestinas de emissão de TV local, na zona de Lisboa. O objectivo é explorar a possibilidade
de criar legislação que permita a actividade das TV's regionais e locais.
22 - O jornalista David Borges apresenta a demissão de director de informação da TSF,
alegando "motivos de ordem pessoal".
24 - A "TV Guia" anuncia, apoiada em dados da Marktest, deter mais de metade do mercado de
revistas de televisão em Portugal, tendo atingido no primeiro trimestre de 1995 uma tiragem de
243 mil exemplares. Os mesmos dados indicam que a revista é lida semanalmente por um
milhão e 300 mil pessoas.

Internacional
- A australo-americana News Corp., de Rupert Murdoch, alia-se à MCI Communications,
considerada o terceiro grupo mundial no âmbito dos media, depois da Time Warner e da
Bertelsmann, e o segundo grupo americano no âmbito das telecomunicações. Adquirindo 13.5%
da News Corp., a MCI põe à disposição daquela uma rede de transmissão por satélite e fibras
ópticas em mais de uma centena de países.
3 - Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. A associação francesa Repórteres Sem
Fronteiras divulgou um relatório, no qual se refere que, durante o ano de 1994, foram
assassinados 133 jornalistas - o número mais elevado alguma vez recenseado - e outros 130
foram presos devido ao exercício da sua profissão (países em que a situação é mais grave:
Argélia, Ruanda, Bósnia).
Junho
10 - RTP Internacional inicia as suas emissões num regime de 24 horas por dia.
19 - A TVI inicia a emissão de dois blocos de anúncios classificados, intitulados "Venda Você
Mesmo", dedicado à exibição de cassetes vídeo gravadas pelos telespectadores, em que estes
tentam vender coisas ou prestar serviços.
21 - O Conselho de Ministros da Comunidade Europeia volta a apreciar a proposta de alteração
da Directiva "Televisão sem Fronteiras", especialmente no que se refere às quotas de difusão de
programas produzidos nos EUA e difundidos ou captados no território europeu.
22 - A TV da Galiza assina com o presidente da Câmara da Maia um protocolo para a instalação
da sua delegação no Norte de Portugal, com três jornalistas e dois operadores.
24 - Termina em Cannes o 42º Festival de Publicidade, no qual a filial portuguesa da Young &
Rubicam arrecadou nove menções honrosas, referentes a sete anúncios de imprensa e dois de
televisão.
25 - A RTP inicia a transmissão de uma série de cinco episódios sobre a vida e carreira de
Amália Rodrigues, a propósito dos 75 anos da fadista, intitulado "Amália - Uma estranha forma
de vida".
29 - Herman José assina um contrato com a RTP para a apresentação do programa "Parabéns"
por mais um ano.
Internacional
9 - Realiza-se em Versalhes (França) a cimeira de responsáveis de estações públicas de
televisão, com o objectivo de dar visibilidade ao serviço público e de "criar uma frente comum em
matéria de estratégia e de programas".
11 - Referendo em Itália, no qual se procura saber a posição dos italianos sobre se uma entidade
privada pode possuir mais de um canal de televisão e que visa directamente Silvio Berlusconi.
13 - Termina em Montreux (Suiça) o 19º Simpósio e Mostra de Televisão, onde se tornou notória
a tendência, mais acelerada do que o previsto, para a informatização total do processo de
produção e emissão televisivas. Consequências a prazo: declínio do uso das cassetes vídeo;

tomada de imagens através de terminais de computador e respectiva gravação em disco duro
(como se tratasse de um ficheiro informático).
20 - O Senado norte-americano aprova uma lei que elimina as fronteiras que delimitavam os
sectores das telecomunicações, do audiovisual e da informática, consagrando a convergência
entre eles. No 'Público' de 26/6, Maria Augusta Gonçalves considera a medida o "maior desafio
que a Europa enfrenta".
Julho
- Lançado o primeiro número da revista 'Cyber.net', dirigida por Paulo Bastos e ligada à TVI e às
revistas Fórum Estudante e Descobrir.
1 - Alguns diários aumentam o seu preço de capa, em resultado directo dos graves problemas
registados no sector do fornecimento de papel.
1- Revelado que a SIC pretende discutir com o ministro que tutela o sector da comunicação
social a participação em força daquela estação na RTP-I, alterando a sua posição de exigir do
Estado um pagamento pelos programas a emitir naquele canal público.
2 - Segundo um artigo do 'Público', os mais influentes jornais diários espanhóis e portugueses
dedicam em média menos de 0,5 por cento do seu espaço noticioso ao país vizinho, dando
muito mais importância ao que se passa em França, Reino Unido ou Alemanha. O estudo foi
feito por iniciativa da secção espanhola da Associação dos Jornalistas Europeus.
4 - Começa o Encontro Internacional de Educação para os Media e IV Congresso Internacional
de Pedagogia da Imagem, na Corunha, com forte delegação portuguesa.
7 - Morre, aos 64 anos, o jornalista desportivo José Neves de Sousa.
11 - O PSR anuncia, num texto programático com vista ao próximo acto eleitoral, defender um
dia por semana sem televisão, seguindo, dessa forma, o exemplo do que é praticado na Islândia.
12 - A SIC e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
assinam um protocolo de colaboração visando "estimular a reflexão sobre o jornalismo,
promover acções de formação e incrementar a investigação científica sobre problemáticas
relacionadas com o jornalismo, a imprensa e os meios de comunicação social".
19 - A RTP assina com a empresa Olivedesportos um contrato pelo qual passa a beneficiar dos
direitos exclusivos de transmissão directa de 200 jogos do campeonato nacional de futebol e da
selecção nacional, para além dos resumos. A verba envolvida ascende aos seis milhões de
contos.
21 - "O Independente" revela que o Tribunal da Relação de Lisboa considera o termo "telejornal"
como designando todos os serviços noticiosos televisivos, não podendo ser tido como exclusivo
de um dos operadores. A queixa havia sido apresentada pela RTP contra a TVI.
22 - É divulgada uma proposta da APET (Associação Portuguesa de Espectadores de
Televisão), na qual esta Associação propõe a privatização do Canal 1 e o alargamento do
serviço público a todos os operadores interessados. A APET propõe ainda que o horário nobre
seja alargado até às 23.30.

28 - O Presidente da República promulga a lei que obriga os canais privados de TV a transmitir
tempos de antena eleitorais. A SIC declara admitir a possibilidade de não cumprir a lei, por
considerar que ela protege a RTP, obrigada à prestação do serviço público e, sobretudo, que o
alvará e a lei da televisão não prevêem este tipo de serviço.
Internacional
2 - Na sequência de dois anos de trabalho da sua comissão de conteúdos televisivos, o Senado
espanhol acordou por unanimidade a criação do cargo de "provedor do telespectador", uma
autoridade independente, capaz de formar opinião através da elaboração de critérios sobre
programação.
6 - O tribunal federal de recurso de Karlsruhe alemão proíbe uma campanha de publicidade da
Benetton, por considerar que esta empresa viola as leis da concorrência, ao explorar o
sofrimento humano.
7 - Anunciada na imprensa o rompimento do contrato de publicidade da Coca Cola-Europa com
a multinacional McCann Erickson, passando aquela a recorrer aos serviços da rede de agências
francesas Publicis FCB.
9 - Naquele que viria a ser considerado pela "Time" como o fenómeno editorial do ano, a
Penguin lança no mercado mini-livros a meia libra cada um, vendendo 4,4 milhões de
exemplares em apenas nove semanas e mostrando que muitas pessoas afinal não lêem não
tanto por falta de tempo, mas de dinheiro.
31 - A Walt Disney anuncia a compra da Capital Cities, detentora da ABC Television Network,
com 225 filiadas e que chega a casa de 99,9% da população da União. Foi a segunda maior
aquisição de sempre nos EUA, por 2,7 mil milhões de contos. No seu conjunto, a Capital Cities
tem uma penetração de 25% no mercado televisivo dos Estados Unidos.
Agosto
1 - Completam-se 60 anos sobre o nascimento da Emissora Nacional (EN), então inaugurada por
Carmona, Salazar e Duarte Pacheco. Na altura, foi estabelecida a taxa de seis escudos mensais
para os proprietários de aparelhos (três, se provassem ser pobres).
7 - A SIC alarga o seu horário de emissões diárias, começando a programação às 9 horas, em
vez de às 11, como até então. Uma das horas será ocupada com programas infantis. O espaço
das 9-12h representa 4,2% do share total diário e, no mês de Julho, o Canal 1 detinha 79,5% de
audiência nesse espaço.
23 - A Texto Editora apresenta na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, o primeiro
dicionário em língua portuguesa multimédia em versão CD-ROM, pelo preço de cerca de oito
contos.
Internacional
2 - Westinghouse propõe-se adquirir a CBS, uma das principais cadeias de televisão norteamericana.
10 - O Congresso norte-americano aprova uma norma que obriga a que todos os televisores

vendidos nos EUA estejam equipados com um 'chip' previamente programado, que permite
bloquear a recepção de programas violentos e com cenas de sexo explícito de televisão.
10 - O jornal 'Público' divulga um texto do seu correspondente no Rio de Janeiro, que dá conta
de uma lenta tendência de descida das audiências das telenovelas no Brasil, fenómeno
perceptível desde 1989.
20 - Morre numa clínica de Lausanne (Suiça) Hugo Pratt, o criador de Corto Maltese.
24 - A Microsoft lança em todo o mundo o 'Windows 95', no meio de grande aparato mediático.
Pela primeira vez na sua centenária história, o Times, de Londres, nas mãos de Rupert Murdoch,
foi distribuído gratuitamente, uma vez que a edição foi comprada pela empresa de Bill Gates.
- A Time Warner apresenta uma proposta de aquisição da Turner Broadcasting System, o
império construído por Ted Turner em torno da CNN, por uma verba de cerca de nove mil
milhões de dólares, procurando, a exemplo do que pretendeu também a Disney (ao adquirir a
ABC), estabelecer uma 'integração vertical', controlando os produtos desde a concepção até à
sua distribuição.
Setembro
6 - A RTP transmite o primeiro debate entre António Guterres e Fernando Nogueira, sendo o
segundo transmitido pela SIC, uma semana depois. Suscita-se no país uma viva polémica em
torno da exclusão dos dirigentes dos outros partidos com assento parlamentar.
9 - Seguindo os passos do 'Record' e de 'A Bola', o jornal 'O Jogo' passa a ser editado
diariamente.
9 - O 'Expresso' revela dados de um estudo do Conselho da Europa, segundo o qual Portugal é
o país (de entre 17 países europeus e, ainda, o Japão e os EUA) que gasta menos dinheiro com
a cultura, o ensino e o lazer, sendo, em contrapartida daqueles que dispõem de mais elevada
taxa de posse de dois ou mais aparelhos de TV nos lares.
13 - A 15 dias das eleições legislativas, os presidentes do Conselho de Administração da RDP e
o da RTP promovem uma série de altos quadros da empresa às funções de assessor ou
consultor.
16 - O "Expresso - Revista" publica um 'dossier' sobre as causas do fenómeno do aumento do
preço de papel de jornal e as eventuais consequências que podem advir para o sector da
imprensa, nomeadamente em Portugal.
22 - A TV2 inicia a emissão da série "O Século do Cinema", produzido pelo British Film Institute.
25 - Inicia-se no CEFOPE da Universidade do Minho o primeiro curso de estudos superiores
especializados sobre Educação para os Media, com a duração de dois anos.
30 - Abre no Mercado Ferreira Borges, no Porto, o Salão Internacional de Banda Desenhada,
iniciativa que comemora este ano o seu 10º aniversário.

Internacional
4 - Morre, com 84 anos, o actor brasileiro Paulo Gracindo, que incarnou nos palcos, nas novelas
radiofónicas, no cinema e nas telenovelas, personagens que alcançaram enorme sucesso.
15 a 19 - Encontro internacional, em Paris, sobre o tema "Reinventar a televisão", uma iniciativa
realizada sob a égide da UNESCO e da Comunidade Europeia, com a participação de cientistas
sociais, analistas políticos e profissionais dos media.
22 - Ao concluir um acordo de fusão com o grupo Turner Broadcasting System (que detém,
nomeadamente, a CNN), a Time Warner recupera o primeiro lugar no ranking dos grupos de
comunicação a nível mundial.
Outubro
1 - Eleições para a Assembleia da República ganhas pelo Partido Socialista, que defende,
nomeadamente, uma profunda revisão da lei de concessão do serviço público de televisão e
radiodifusão, uma nova lei de imprensa e uma recomposição da AACS, tornando esta mais
independente do poder político.
6 - Vários comunicados dão conta de um reacender da 'guerra' entre o director de Informação e
o Conselho de Redacção da RDP.
13 - A Comissão Europeia envia ao Governo português uma carta, na qual solicita explicações
acerca dos 20 milhões de contos pagos pelo Estado à RTP nos últimos três anos, a título de
compensações pela prestação de serviço público. A iniciativa vem na sequência de uma queixa
apresentada à UE pela TVI.
13 - Abrem no novo complexo comercial do Gaiashopping, em Vila Nova de Gaia, nove salas de
cinema da Warner/Lusomundo, dotadas de tecnologia de ponta, em termos de som e de
imagem.
20 - Abre na Fábrica da Cultura, na Amadora, o VI Festival de Banda Desenhada.
21 - Toma posse o novo Governo presidido por António Guterres, cuja orgânica volta a colocar a
Comunicação Social com o estatuto de Secretaria de Estado.
30 - Zita Seabra, a presidente do Instituto Português da Arte Cinematográfica e do Audiovisual,
põe o seu lugar à disposição do novo ministro da Cultura.
31 - Freitas Cruz demite-se de presidente do Conselho de Administração da RTP.
31 - A administração da TVI aceita o pedido de demissão apresentado pela Direcção de
Informação, presidida por José Ribeiro e Castro.
Internacional
3 - Decorre em Genebra o VII Fórum Mundial das Telecomunicações, Telecom 95, com a
participação de mais de 3500 pessoas de 160 países. Mote: "Eliminar os obstáculos à
construção da sociedade da informação".

26 - Tornado público um acordo entre o gigante francês da comunicação, Havas, e o líder
mundial das telecomunicações, Alcatel-Alsthom, que coloca o primeiro grupo no quinto lugar dos
maiores grupos de multimedia do mundo, a seguir à Time-Warner, ABC-Disney, Bertelsmann e
Murdoch. A Havas fica assim com dois dos principais semanários, várias revistas especializadas,
diversas editoras´, além de posições importantes no sector publicitário e na televisão (Canal
Plus).
Novembro
7 - Decorre em Espinho a 19ª edição do Cinanima, Festival Internacional de Cinema de
Animação, considerado o único grande festival mundial do sector que se realiza anualmente.
20 - Os ministros da Cultura e dos Audiovisuais da União Europeia aprovam ligeiras alterações à
directiva de 1989 sobre Televisão sem Fronteiras. A pretensão da Comissão e da França de
obrigar os países membros a preencherem mais de 50% da sua programação com obras
comunitárias foi derrotada, embora a medida deva ainda ser aprovada pelo Parlamento Europeu.
20 - Entrevista da princesa Diana à BBC causa um enorme impacto na Grã Bretanha, afectando
a imagem da casa real. A entrevista foi vendida para ser emitida em mais de cem países, entre
os quais Portugal, através da SIC.
20- Encontro Internacional sobre Educação para os Media, promovido pelo curso de Jornalismo
da Faculdade de Letras de Coimbra.
22 - A economista Manuela Morgado anuncia ter aceite o convite do Governo para ser
presidente do Conselho de Administração da RTP.
29 - A CGTP-IN organiza em Lisboa um debate sobre "O serviço público de rádio e televisão".
30 - O director do 'Público' é condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa por dolo genérico de
ofensa na pessoa de Silva Resende, devido aos termos de um editorial, aquando das eleições
autárquicas de 1993. Num editorial assinado no dia seguinte, Vicente Jorge Silva considera
"grotesca" a sentença, por atentar contra a liberdade de opinião.
30 - Morre em Lisboa, com 58 anos, o jornalista e escritor Fernando Assis Pacheco.
Dezembro
- Fim da publicação da 'Gazeta dos Desportos'
4 - Uma emissão da RTPi, intitulada "Guiné-Bissau amanhã talvez", destinada a assinalar o 20º
aniversário da independência da ex-colónia, lança uma enorme polémica naquele país africano.
5 - Toma posse o novo Conselho de Administração da RTP, presidido por Manuela Morgado. Rui
Machete é designado presidente da Assembleia Geral e Manuel Ataíde Ferreira presidente do
Conselho Fiscal.
11 - Entra em funções a nova Direcção de Informação da RDP, constituída por Adelino Gomes
(ex-jornalista do 'Público', que preside), Sena Santos e David Borges (ex-TSF).

14 - O Parlamento aprova uma Lei que revoga praticamente todas as alterações à Lei de
Imprensa introduzidas pela maioria política anterior, numa votação que contou com a abstenção
do PSD. Na mesma ocasião, o PS anuncia a intenção de proceder a uma revisão de fundo da
Lei de Imprensa de 1975.
19 - As emissões da SIC passam a chegar aos Açores e Madeira, distribuídas pela TV Cabo.
22 - Estreia do filme "Adão e Eva", de Joaquim Leitão, um filme que, além de ter o mundo da TV
como um dos seus ingredientes, representa a entrada da SIC na co-produção cinematográfica.
27 - Joaquim Furtado, até então na TV2, entra em funções como director-coordenador da
informação e programação da RTP, com José Solano de Almeida como adjunto para a
informação diária, Joaquim Vieira para a programação, J. M. Barata Feyo para as actualidades,
Luis Pinto Enes para o Desporto e Carlos Noivo para as operações e meios.
28 - O cinema faz cem anos: completa-se um século sobre a primeira sessão cinematográfica
com os irmãos Lumière.
28 - O jornal 'Público' traz quase metade de uma das páginas de desporto em branco, como
protesto pelo facto de a Direcção do Benfica ter impedido os seus repórteres (bem como os da
SIC e de A Bola) de cobrirem uma conferência de Imprensa dada na véspera na Luz.
29 - O Banco Português de Investimentos adquire cerca de 19 por cento no capital da empresa
Público-Comunicação Social SA. O grupo Sonae deixa de ter a maioria do capital, ficando com
33,5 por cento, uma parte igual à dos dois investidores estrangeiros, "El País" e "La Reppublica".
29 - O "Diário de Notícias" passa a estar disponível na Internet, sendo o terceiro diário nacional
português a fazê-lo, depois do "Jornal de Notícias" e do "Público".
29 - Pela primeira vez, um filme português - "O Convento", de Manoel de Oliveira - surge no top
do 'box office' americano e em terceiro lugar no top das estreias independentes da 'Variety'.
30 - Anunciadas previsões de abrandamento do preço do papel de imprensa, que aumentou 80
por cento entre Julho de 1994 e Outubro de 1995 e 50 por cento em 1995.
31 - Bill Watterson põe fim à série de banda desenhada Calvin & Hobbes, publicada diariamente
por mais de dois mil jornais de todo o Mundo. Fora dos EUA e do Canadá é autorizada a
continuação da publicação de tiras inéditas, pelo que o 'Público' continuará com as aventuras de
Calvin & Hobbes por mais alguns anos.
Internacional
12 - Assinalado um dia de protesto contra a censura na Internet, com incidência especialmente
nos Estados Unidos, onde o Congresso se prepara para votar restrições à divulgação nos
serviços electrónicos de "material indecente" acessível a menores.
13 - Os distintos canais que emitem em sueco decidiram firmar um pacto de conduta, segundo o
qual só a partir das 21 horas transmitirão programas com violência. A medida surgiu de uma
iniciativa da ministra da Cultura da Suécia, na sequência de centenas de cartas recebidas de
pais de crianças preocupadas com os efeitos da violência televisiva.

18 - Divulgado que a Microsoft e a cadeia norte-americana NBC decidiram lançar um canal de
TV por cabo e um serviço electrónico interactivo.

1996
Janeiro
3 - Apresentado na Guarda um novo jornal, de periodicidade quinzenal, intitulado "Nova Guarda",
dirigido pelo jornalista José Afonso Vieira e com um corpo de profissionais constituído por jovens
da região, licenciados em Comunicação Social.
8 - Estreia na RTP, no horário nobre do Canal 1, a novela portuguesa "Roseira Brava", cujas
cenas decorrem no Alentejo.
9 - Começa a funcionar no Chapitô, em Lisboa, um curso sobre as artes de bem falar e bem
estar em televisão, desdobrado em duas partes, uma dirigida a profissionais e outra a amadores.
10 - A SIC recusa um apelo de responsáveis de várias estações de rádio e televisão públicas e
privadas, no sentido de subscrever a decisão por estes tomada de não divulgar qualquer
projecção dos resultados eleitorais das eleições para PR antes da hora de fecho das urnas. O
Presidente da estação indica que "obedece à lei, conforme a interpretação que livremente dela
faz" e que "não se submete aos ditames da concorrência".
11 - Secretário de Estado da Comunicação Social anuncia em Coimbra um conjunto de medidas
legislativas relacionadas com a imprensa e o audiovisual, a apresentar nos meses seguintes.
12 - O 'Novo Jornal' da TVI passa a poder ser visto e ouvido na Internet, de segunda a sextafeira, duas horas depois da sua emissão televisiva.
14 - Sexagésimo aniversário do início de "O Mosquito", uma revista de BD portuguesa.
15 - Estreia da nova novela das 20.30 h, "Explode Coração", na SIC, que tem como tema forte a
Internet. A novela provocou já alguma polémica no Brasil pela representação que faz das
tradições do povo cigano, nomeadamente as relacionadas com a sexualidade e o casamento.
17 - A Associação de Telespectadores (ATV) elegeu a série documental exibida na TV2 "O
Mundo de Cá" como o melhor programa televisivo de 1995. O pior: "A máquina da verdade",
emitido pela SIC.
18 - A APET anuncia a realização de inquéritos em várias escolas do país sobre o tempo de
consumo televisivo, bem como a relação entre a TV, a escola e a família.
19 - Inicia-se em Lisboa uma reunião de três dias da 'One World Group of Women Broadcasting',
que agrupa mulheres produtoras de TV de todo o mundo.
20 - O 'Público' revela dados de um trabalho da Inspecção Geral de Finanças que aponta para
actos de gestão da RTP considerados gravemente lesivos dos interesses da empresa,
nomeadamente nos anos de 1992 e 1995, especificando, nomeadamente, o caso de um contrato
de fornecimento de filmes com a Lusomundo, no valor de mais de 400 mil contos.
21 - Segundo dados da AGB, a SIC conseguiu pela primeira vez 50 por cento de 'share' na
semana iniciada a 15 deste mês.
23 - As relações entre a comunicação social e o sistema judicial constituem o tema forte da

abertura do ano judicial. A intervenção do Procurador Geral da República, que teceu duras
críticas ao questionamento das decisões dos juizes por alguns órgãos da imprensa, suscita
diversas reacções.
23 - O "Diário de Notícias" começa a editar diariamente uma "Edição Centro", dirigida às Beiras
(Beira Alta, Beira Baixa e Beira Litoral).
23 - Um livro sobre a saúde do recém-falecido presidente Mitterrand, proibido pela justiça
francesa por revelar matéria sujeita a segredo médico, é colocado ao dispor dos interessados na
Internet.
24 - Tomada de posse da nova presidente do Instituto Português das Artes Cinematográficas e
do Audiovisual.
24 - Revelado que a jornalista da TSF Elisabete Caramelo será a assessora de imprensa do
presidente da República, Jorge Sampaio.
28 - Num discurso do primeiro ministro António Guterres, feito em tetum, inauguram-se as
emissões da RTPi para Timor e o continente asiático, passando este canal internacional a emitir
para as principais zonas do globo.
29 - Os três principais diários desportivos - "A Bola", "Record" e "Jogo" fazem manchete com a
saída do treinador do Sporting, facto que não ocorreu.
31 - Um grupo de trabalho constituído por António Reis, Vasco Graça Moura e Seixas Santos
entrega à Administraçao da RTP um projecto de alteraçao do contrato de concessão do serviço
público que defende o princípio de que este serviço não deve ser entendido como um conjunto
de obrigações, mas, sobretudo, como uma orientação geral de programação.
Internacional
1 - Começa a vigorar em França uma nova legislação que obriga as rádios a passar pelo menos
40 por cento de música de expressão francesa nas suas emissões.
6 - Manifestações contra a TV Globo promovidas pela Igreja Universal do Reino de Deus juntam
centenas de milhares de fiéis em diversas cidades brasileiras. Seguem-se ao escândalo
originado por um vídeo divulgado naquela estação, no qual Edir Macedo é apresentado numa
vida faustosa a aludir a práticas de extorsão de dinheiro aos frequentadores da seita.
8 - "InfoMatin", o mais recente quotidiano francês, que pretendia oferecer um jornalismo feito de
notícias curtas, deixa de publicar-se, num clima de crise que também afecta outros importantes
jornais franceses, como o 'Libération', o 'France Soir' e 'Le Figaro'.
16 - O Departamento de Justiça norte-americano autoriza a compra, pela Walt Disney Company
da Capital Cities/ABC, acordado na segunda metade do ano anterior.
28 - Morre em Paris Burne Hogarth, 84 anos, o desenhador e argumentista norte-americano de
banda desenhada, recriador de Tarzan.
30 - Morre em Los Angeles Jerry Siegel, de 81 anos,um dos criadores de Superman e
argumentista de uma das suas primeiras aventuras em BD.

31 - Os trabalhadores do "Libération" dão luz verde a um aumento de capital que dá o controlo
do jornal ao grupo industral Chargeurs (têxteis e comunicação por satélite) que fica, assim, com
65% de capital.
Fevereiro
1 - Morre em Lisboa o repórter Celestino Amaral, pioneiro do moderno jornalismo de
investigação, que foi jornalista do Expresso e da SIC.
1 - Conhecido um abaixo assinado de 150 jornalistas da RTP solidários com Mário Crespo que
foi vítima de um processo disciplinar por, alegadamente, ter feito afirmações sobre matéria
patrimonial da empresa em artigo de 16/12/95 em "A Capital".
2 - O secretário de Estado da Comunicação Social solicita à AACS que investigue as situação de
rádios locais que se limitam a retransmitir o sinal da programação de outras estações
(nomeadamente da TSF e da IURD e dos titulares das frequências de âmbito regional)
3 - Todos os espaços publicitários das emissões deste dia na SIC foram adquiridos pela Renault
3 - Segundo o "Expresso", Roberto Carneiro propôs ao Governo que a TVI assumisse a
prestação do serviço público de televisão, extinguindo-se o Canal 2.
5 - Realiza-se em Macau o VI Congresso da Associação da Imprensa Não Diária, sobre o tema
"A Imprensa Lusófona no Mundo".
6 - A APCT reitera uma deliberação do mês anterior de suspender por seis meses o "Semanário"
por este, alegadamente, ter inflaccionado as suas tiragens em 1995.
7 - O grupo editorial Fórum Multimédia lança o "Cyber.net Interactivo" apresentado como a
primeira edição portuguesa de uma revista em CD-ROM
8- Emídio Rangel, acompanhado de guarda-costas, entra à força na Cooperativa TSF, depois de
o tribunal lhe ter dado razão na disputa com o grupo de Teresa Moutinho e Albertino Antunes.
9 - O secretário de Estado da Comunicação Social constitui uma comissão de especialistas de
diversos sectores para reflectir e apresentar propostas sobre o futuro da televisão.
10 - O filme "Sete Pecados Mortais", de David Fincher, recebe o Grande Prémio do Fantasporto
96.
10 - É divulgada a decisão do CA da RTP de processar a SIC, por esta promover uma entrevista
com Rui Mateus acusando o canal público de ter censurado anteriormente esta mesma
entrevista.
10 - O "Expresso" divulga a intenção de Stanley Ho de comprar a maioria do capital da TVI,
podendo este canal passar a emitir directamente para Macau.
10 - Termina em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, um ciclo comemorativo dos 80 anos da
distribuidora Filmes Castello Lopes, a decorrer desde o dia 3.

12 - Estreia uma nova grelha de programação na 'nova' Antena 1, com a novidade do "Bom Dia,
Bósnia", programa pensado para fazer a ligação às tropas portuguesas estacionadas em
territórios da ex-Jugoslávia. A TSF estreia também programas novos, entre os quais um debate
semanal sobre educação.
12 - A SIC é multada em cinco mil contos por se ter recusado a emitir tempos de antena da
propaganda eleitoral e absolvida da queixa.crime por ter divulgado sondagens fora do prazo
previsto na lei.
13 - O semanário "O Diabo" aparece nas bancas com novo grafismo, com o objectivo de
conquistar um público mais jovem.
14 - O Parlamento Europeu aprova regras que propõem que mais de metade da programação
das TV's sejam de obras europeias, o volume e forma de inserção da publicidade e a aplicação
de um dispositivo técnico ('v-chip) que permita aos pais controlar os programas vistos pelos. A
Comissão Europeia terá, porém, a última palavra.
15 - Abre no Centro Cultural de Belém uma exposição sobre "A magia da imagem": as técnicas
de animação de imagens que estiveram na origem do cinema.
15 - Publicado o livro de Francisco Rui Cádima sobre "Salazar, Caetano e a Televisão".
16 - Revista "Teleguia" deixa de publicar-se.
17 - É divulgado (cf. 'Público') que a verba concedida pelo Estado à RTP a título de
indemnização compensatória duplicará em 1996 relativamente ao ano anterior, passando de 7,2
para 14,5 milhões de contos.
19 - A TVI aumenta o espaço dedicado à informação, mediante a emissão de 'flashes'
informativos entre as 16.30 e as 19.30.
20 - A TVI comemora três anos de emissões, com uma média de 'share' que varia entre os 12 e
os 14 por cento.
24 - A partir de Julho de 1995, o 'Expresso' lidera o ranking dos jornais com maior audiência,
seguido de perto pela 'Notícias Magazine', 'A Bola', o 'Jornal de Notícias' e o 'Correio da Manhã'
(fonte: 'Expresso').
26 - Parecer do Centro de Estudos Jurídicos da Presidência do Conselho de Ministros conclui
que a venda da RETI à Portugal Telecom é ilegal.
28 - Divulgado que a TVI terminou 1995 com prejuízos de cinco milhões de contos e uma dívida
de 12 milhões.
Internacional
1 - Congresso dos EUA aprova a Lei das Telecomunicações, que inclui o Communications
Decency Act, o qual visa, nomeadamente, impedir a divulgação de materiais obscenos na
Internet.

12 - Termina em Cannes a 3ª edição do Milia - Mercado Internacional da Edição e dos Novos
Media, que apontou para um 'casamento' da Internet com o CD-ROM
Março
1 - Décimo aniversário da Rádio Universitária de Coimbra.
1 - A Deltapress, ligada ao grupo Investec, passa a distribuir o diário desportivo "Record" e a
revista "Máxima".
1 - A Assembleia da República chumba, com os votos do PP, PSD e PCP uma proposta do
Governo de alteração da lei da televisão, que visava abrir a possibilidade de o capital estrangeiro
de países comunitários em operadores privados de TV poder ir além dos 15%. O PSD vota
contra uma proposta que ele próprio anunciara ir apresentar a Bruxelas, enquanto Governo.
5 - A Federação Internacional de Jornalistas lança uma campanha internacional pela defesa da
liberdade de expressão dos jornalistas argelinos.
5 - O "Público" completa seis anos de vida, afectado por resultados negativos em 1995.
6 - A SIC inicia a exibição de uma série -"Decadência" - que retrata a IURD e que foi produzida
pela TV Globo, em guerra com aquele agrupamento religioso.
8 - A CGTP-IN insurge-se, em comunicado, contra a alegada intenção da Administração da RTP
de reduzir em um quarto o número dos trabalhadores da empresa.
10 - Divulgado que Emídio Rangel figura, numa publicação editada no país vizinho, na lista das
"Cien personajes clave de la television de los noventa", devido ao sucesso da SIC.
11 - O programa da RDP "Cobras e Lagartos", animado por Joaquim Letria, provoca enorme
polémica e abre uma crise com Angola, pelo facto de aquele jornalista ter proferido expressões e
emitido juízos considerados ofensivos para os dirigentes angolanos.
11 - Semana Nacional dos Media na Escola, promovida, até dia 15, pelo Instituto de Inovação
Educacional do Ministério da Educação. No dia 12, o "Público" e o "Correio da Manhã" incluem
um suplemento "Educmedia-Fórum de Produção dos Media na Escola".
18 - O programa "Cobras e Lagartos" é suspenso e denunciado o contrato entre a RDP e
Joaquim Letria.
20 - A jornalista Diana Andringa, da RTP, é eleita presidente do Sindicato dos Jornalistas.
21 - A Direcção de Informação e Programação da RTP apresenta a sua demissão, por se
recusar a aceitar uma ordem de serviço da Administração na qual se impunha a necessidade de
autorizações prévias a gastos.
22 - O filme publicitário "Ovelhas" (representando um pastor com telemóvel, conhecido por "Tou
Xim"), feito pela Young & Rubicam para a Telecel, ganhou o Grande Prémio RTC de publicidade.
26 - A presidente do CA da RTP, Manuela Morgado, apresenta a demissão do cargo.

28 - A Assembleia Geral da RTP nomeia Manuel Roque Martins presidente do Conselho de
Administração, transitando da anterior equipa, tal como mais três elementos.
30 - Carlos Cruz nomeado director de programas da TVI, agora presidida por Carlos Monjardino.
31 - A TV Cabo integra na sua oferta três novos canais: o Panda (desenhos animados), o Fiesta
(séries e filmes populares e espectáculos musicais) e o Tele-Notícias (informação, em
castelhano).
Internacional
1 - Trinta proprietários de estações de TV norte-americanas aceitaram adoptar um sistema de
classificação dos programas de acordo com os respectivos conteúdos, a implementar a partir de
Janeiro de 1997.
6 - Quatro grupos de comunicação da Europa - Canal Plus, Havas, Bertelsmann e Murdoch anunciam a assinatura de uma aliança com vista ao desenvolvimento da televisão digital na
Alemanha.
14 - Divulgado que existem nos EUA 175 diários acessíveis através da Internet, o triplo do que
existia no início de 1995. No planeta aquele número eleva-se a 775.
Abril
1 - Inauguração das emissões da RDP-Africa.
5 - Carlos Barbosa, co-proprietário da "Marie-Claire" anuncia a falência da empresa, por queda
nas vendas e na publicidade.
8 - Espectáculo "Globos de Ouro" da SIC e da revista "Caras" atribui prémios no domínio do
cinema, teatro, desporto, televisão, música e teatro.
10 - A Sociedade Portuguesa de Autores e a TV Cabo assinam contrato no valor de meio milhão
de contos, o qual permite àquela empresa difundir o sinal de TV por cabo em hotéis e similares.
11 - O PSD apresenta na AR um projecto de lei que visa alterar o estatuto da empresa
concessionária do serviço público de televisão. O projecto propõe que o presidente e dois vogais
do Conselho de Administração sejam eleitos pelo Conselho de Opinião.
18 - Lançamento do livro "O Cinema e a Escola", de Manuel Pinto e António Santos (Cadernos
'Público na Escola') e "A Televisão e a Censura", de Mário Castrim.
18 - José Manuel Mendes é eleito presidente do Conselho de Opinião da RDP.
18 - Maria Barroso revela ter aceite o convite para provedora do telespectador da TVI.
19 - A RTP estabelece um acordo com três canais de TV brasileiros (TVA, da Abril Cultural, SBT,
o 2º maior canal, depois da Globo, e a TV Educativa) para fornecimento de programas.
20 - É criada em Lisboa a Associação Educação e Media, reunindo profissionais da educação e

dos meios de comunicação social, com o objectivo de promover a formação para um uso crítico
e criativo dos media.
20 - Revelado no MIP-TV, em Cannes, que Portugal foi o país da Europa onde a televisão
pública perdeu mais audiência durante 1995 (estudos da Eurodata TV).
20 - 'Sketch' parodiando "A Ultima Ceia", de Herman José, no programa Parabéns, provoca uma
onda de protestos entre alguns sectores da Igreja Católica.
22 - A RTP2 inicia uma nova grelha de programação, com um novo logotipo. A 29 deste mês é a
vez da RTP1.
23 - É inaugurada a Bedeteca de Lisboa, uma iniciativa da Câmara Municipal, com perto de dois
mil álbuns.
23 - O jornalista Ferreira Fernandes, do "Diário de Notícias" é galardoado com Prémio de
Reportagem da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
24 - Segundo dados divulgados pela European Newspaper Publisher's Association, Portugal é o
país com menor índice de leitura de jornais por mil habitantes, com 38, encontrando-se a Grécia
em penúltimo com 39 e a Noruega em primeiro com 611.
Internacional
4 - O grupo alemão Bertelsmann e o grupo belga Audiofina (M6 em França, RTL4 e 5 na
Holanda, Channel 5 na Grã Bretanha, nomeadamente) anunciam a fusão das suas filiais UFA e
CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télévision), com o fim de aumentar a competitividade
perante a concorrência americana no campo do audiovisual.
Maio
4 - O 'Expresso' revela que Freitas Cruz se desligou da Lusomundo para se jubilar, transferindo
para a Jornalgeste (daquele grupo) a tranche de 30 por cento que detinha no JN.
4 - Tornado público um conflito entre o dono do grupo Impala, Jacques Rodriges, e o dono da
Soincom, Pinto Balsemão, ambos parceiros no capital da SIC. Motivo: acusação do primeiro de
que a estação de Carnaxide plagiou uma iniciativa da sua revista "Nova gente" com o
espectáculo dos "Globos de Ouro".
4 - O patrocinador do programa "Parabéns", de Herman José, a empressa de 'express mail' DHL,
decide não prolongar o patrocínio do programa, sugerindo-se uma ligação entre esta decisão e a
polémica sobre a "Última Ceia".
6 - Apresentado pelo Secretariado para a Modernização Administrativa o INFOCID, um sistema
on line de informação ao cidadão, através de quiosques multimedia e acessível através da
Internet.
6 - O Conselho de Administração da RTP nomeia uma comissão para preparar as
comemorações dos 40 anos de TV em Portugal.
8 - O Conselho de Opinião da RTP aprova 'magna carta' do serviço público de televisão,

elaborada por António-Pedro Vasconcelos e José Manuel Nunes.
9 - É anunciada a intenção da TVI de exigir ao Governo a correcção da "situação de
desigualdade" que, segundo os responsáveis da estação, tem vindo a causar prejuízos da ordem
do 1,2 milhões de contos anuais, face aos canais concorrentes.
9 - D. Maurílio Gouveia, bispo de Évora e presidente da Comissão Episcopal das Comunicações
Sociais considera que o programa "Ousadias" (SIC), de Teresa Guilherme, constituiu uma
"agressão à liberdade religiosa e inserido numa "campanha planificada com o objectivo de
ridicularizar a Igreja.
9 - O grupo multimedia espanhol Prisa negoceia com o grupo Lusomundo e a Warner Theaters
Internacional a sua entrada no capital da Warner Lusomundo Cines de España, através da
aquisição de um terço do capital, o que permitirá a esta investir na criação de 20 novas salas nos
próximos quatro anos.
11 - Divulgado que o prejuízo da TVI em 1995 foi da ordem dos 4,85 milhões de contos e que o
capital social da empresa foi já quase absorvido pelos prejuízos.
12 - Um conjunto de 30 profissionais ligados ao audiovisual (e ao teatro) divulga um documento,
com o qual pretende contribuir para a definição de uma nova política no sector, "global e
coerente".
15 - O governo português inaugura a sua página na Internet (www.pcm.gov.pt).
16 - A ONU atribui ao "Diário de Notícias" uma medalha de prata comemorativa do 50º
aniversário da organização, em reconhecimento pela "colaboração especial" recebida do jornal.
16 - Inaugura-se, na SIC, o programa Grande Reportagem, com um trabalho considerado de
grande qualidade jornalística de Cândida Pinto.
17 - A "Nova" (organização que agrupa os meios de comunicação da Igreja Católica) abandona a
Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação, devido à oposição da AID e AIND em
admitir a entrada da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã.
17 - A ECOTEL, uma das empresas de audimetria, solicita um inquérito à Procuradoria-Geral da
República, em reacção a uma notícia de "O Independente" desse dia que sugeria que aquela
empresa poderia estar a influenciar os resultados a favor da SIC.
18 - O "Expresso" divulga estudo da Marktest que indica que, em 1995, 98,5% dos portugueses
tinham televisão em casa, 50,2 aparelhagem 'hi-fi' e 10,8 câmara vídeo.
19 - Dia Mundial das Comunicações Sociais, promovido pela Igreja Católica
20 - O secretário de Estado da Comunicação Social diz em Coimbra que a TV regional "não é
matéria para os próximos anos".
22 - O Parlamento Europeu aprova uma resolução sobre o acesso dos cidadãos à transmissão
televisiva dos acontecimentos desportivos.
22 - Um grupo de dez realizadores e autores dramáticos apresenta na RTP um documento com

o objectivo de promover uma nova dramaturgia portuguesa para televisão.
24 - Abre em Viana do Castelo o primeiro Congresso Luso-Galaico de Imprensa Regional,
promovido pela UNIR.
26 - Numa entrevista ao PÚBLICO, Carlos Cruz, novo director de Antena da TVI, diz que, se não
conseguir que o canal obtenha um share de 20% até Dezembro, se vai embora.
27 - Estreia na RTP1, em prime time, a novela 'Primeiro Amor'.
28 - A TV Cabo anuncia a intenção de criar um canal para transmitir as sessões da Assembleia
da República, um outro só de notícias e um terceiro direccionado para as escolas secundárias e
universitárias.
30 - Anunciada a decisão da Rádio Renascença de vetar um anúncio de promoção da nova
telenovela 'Primeiro Amor'.
30 - Lançamento do livro de Nuno Cintra Torres, 'Televisão e Política'.
Internacional
4- O diário espanhol 'El País' completa vinte anos de vida, sendo lido diariamente por perto de
milhão e meio de pessoas (número que se eleva ao dobro aos domingos) e inaugura a sua
edição electrónica.
6 - O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) estreia no mesmo dia três telenovelas para fazer
frente ao domínio da TV Globo, que lança também uma.
20 - Um anúncio integralmente filmado no espaço por astronautas russos para a Pepsi Cola.
20 - A IBM, a Apple, a Oracle, a Sun Mycrosystems e a Netscape anunciam na Califórnia (EUA)
o desenvolvimento conjunto de uma nova geração de computadores de baixo preço, criado
especialmente para navegar na Internet e a esta poder ir buscar todo o software de que precise.
Junho
1 - Segundo o 'Expresso', existirão em Portugal no final do ano entre 35 e 40 mil utilizadores
(pagantes) da Internet.
5 - O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei que prevê o financiamento das rádios
locais pelos municípios.
8 - Espectáculo musical organizado em Goradze pela RDP para os militares estacionados na
Bósnia.
10 - A TVI inicia alterações importantes na sua grelha de programas.
11 - Ministros da Cultura da União Europeia decidem no Luxemburgo a obrigatoriedade de as
TV's transmitirem uma proporção maioritária de produções europeias, "sempre que seja
possível".
12 - O 'Publico' anuncia a criação de uma edição semanal destinada aos leitores residentes no

estrangeiro.
15 - Reunião em Lisboa para constituir uma sociedade anónima para o lançamento de um novo
semanário nacional das regiões e de uma agência de publicidade.
18 - Completam-se cem anos sobre a primeira projecção de cinema em Portugal, sendo o facto
assinalado na Antena Um com uma emissão dedicada à sétima. O 'DN' estabelece uma ligação
entre o facto de Aurélio Paz dos Reis ser maçon e o facto de os irmãos Lumière também serem.
18 - Assembleia Geral da SIC decide por unanimidade o afastamento do sócio Jacques
Rodrigues do Conselho de Administração da empresa.
20 - O cineasta Fonseca e Costa denuncia, no 'Público', o comportamento da Lusomundo de não
passar o seu filme "Cinco Dias, Cinco Noites" senão em seis das 80 salas que possui no país,
não sendo nenhuma das que aquele grupo de comunicação detém nas grandes superfícies
comerciais.
21 - Divulgada na Imprensa a posição do Provedor de Justiça, recomendando que os dois canais
televisivos do operador público sejam difundidos nas regiões autónomas.
23 - O ministro da Ciência anuncia, na conferência do Livro Verde para a Sociedade da
Informação, em Sintra, a intenção de alargar a RCCN ao ensino não superior e introduzir uma
taxa moderadora de acesso à Internet por parte das escolas básicas e secundárias.
24 - Anunciado que o historiador José Freire Antunes vai dirigir, a partir de Setembro, uma
revista de informação geral (que pretende concorrer com o 'Expresso').
24 - Reunião entre o secretário de Estado da Comunicação Social e os presidentes dos três
operadores de TV. Temas em análise: credibilidade da audimetria e violência televisiva.
26 - A 'TV Guia' lança o número 0 de uma nova revista mensal - a 'TV Filmes' - dedicada aos
filmes emitidos pelos canais de TV.
26 - A União Europeia assina em Estrasburgo a Convenção do Conselho da Europa sobre
Direitos de Autor e direitos conexos, no quadro da TV Sem Fronteiras.
Internacional
8 - Segundo um estudo da Carat, referido no 'Expresso', nos últimos 15 anos, o número de
estações de TV hertzianas na Europa aumentou 100% (sendo agora de 185), o número de
rádios 350 % (8012 estações), o de diários 30 % (8983 títulos) e o de magazines 80%.
12 - O Tribunal Federal de Filadélfia (EUA) decreta a suspensão da aplicação do
Communications Decency Act, considerando que esta lei restringe a liberdade de expressão na
Internet. O Governo norte-americano anuncia a intenção de recorrer da decisão para o Supremo
Tribunal.
16 - O presidente da República italiana, Oscar Scalfaro, envia uma carta ao primeiro-ministro
Romano Prodi, denunciando a violência televisiva, nomeadamente nos telejornais, e a
degradação de algumas emissões.

20 - O Grupo PRISA, que edita o diário 'El País' aprova as contas relativas ao exercício de 1995
com um lucro líquido de cerca de 6,5 milhões de contos, 77 por cento mais que no ano anterior.
O grupo anuncia para dentro de um ano o lançamento da TV digital, com uma oferta de 25
canais.
Julho
1 - O jornalista da SIC Carneiro Jacinto passa a exercer o cargo de adido de imprensa da
Embaixada de Portugal em Washington.
1 - A Assembleia Geral da TVI aprova uma operação de engenharia financeira que prevê uma
diminuição do capital social de 45 por cento, seguida de um aumento de capital. Alguns
accionistas impedidos de participar anunciam a intenção de impugnar as decisões tomadas.
4 - O secretário de Estado da Comunicação Social anuncia para breve a criação de um serviço
noticioso para as rádios locais e imprensa regional, prestado via Internet ou por satélite.
4 - Divulgado que a RTP está envolvida em dois projectos financiados pela UE: criação, com
outras TV's da Europa, de um banco de imagens em suporte digital e outro de restauro de
material audiovisual de arquivo.
4 - O presidente da Assembleia da República apresenta na AACS um protesto contra a SIC, por
esta estação ter alegadamente ridicularizado o Parlamento, aquando da votação do chamado
totonegócio.
5 - A Associação de Defesa do Consumidor, a Associação Portuguesa de Espectadores de
Televisão e a Associação de Telespectadores apelam para a constituição rápida de um
organismo idóneo de tutela da actividade de audimetria em Portugal.
8 - A Comissão Paritária da Carteira Profissional de Jornalistas revalida o primeiro documento,
na sequência de um impasse que durava há três anos.
10 - Inicia-se em Lisboa o Fórum da Comunicação, uma iniciativa dos meios de comunicação do
Estado, que reúne os operadores nacionais e oficiais dos sete países lusófonos. O ministro
Jorge Coelho anuncia um novo canal de TV: o RTP África.
16 - Relatório da Comissão Europeia indica que uma grande maioria dos canais de TV europeus
difundiram em 1994 mais de 50 por cento de obras europeias nos seus programas.
17 - É entregue na Assembleia da República uma petição subscrita por perto de cem mil
pessoas, em defesa dos valores nacionais, éticos e religiosos, e desencadeada pelo sketch da
"Últma Ceia", de Herman José.
22 - O director do DN anuncia a institucionalização do cargo de ombudsman ou provedor do
leitor naquele diário.
25 - A Jornalgeste, holding da Lusomundo para a comunicação social, aliena a posição de cerca
de 2 por cento na Independent Newspaper, da Irlanda. A ligação estratégica entre os dois grupos
mantém-se.

28 - O JN surge como o líder da audiência média de jornais, de acordo com o estudo BaremeImprensa 96 relativo ao segundo trimestre deste ano, da Marktest.
30 - É entregue à Administração da RTP um abaixo-assinado defendendo a produção regular de
teatro português na TV, subscrito por mais de 150 actores.
31 - A Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM) anuncia ter recusado incluir nas suas
actividades entidades externas, tais como a Associação de Telespectadores
Internacional
5 - Constituído o maior grupo europeu do audiovisual, através do acordo assinado entre a CLT
(Compagnie Luxembourgeoise de Télédifusion) e o grupo alemão Bertelsmann.
10 - Um crítico literário e escritor, Enzo Siciliano, próximo de Moravia e Pasolini,é escolhido para
presidente da RAI.
11 - Anunciada a decisão das companhias norte-americanas de TV por cabo de fornecer
gratuitamente às escolas primárias e secundárias do país equipamento de alta velocidade para
ligação à Internet, nomeadamente sistemas de modem via cabo.
15 - Primeira emissão da nova estação de TV norte-americana MS-NBC, que resultou da união
de esforços entre a Microsoft e a NBC.
26 - Termina uma semana de demonstrações de serviços avançados de TV digital, organizada
pela Hispasat e seguidas em 26 pontos de nove países europeus.
26 - Os grupos Kirch e Bertelsmann anunciam um acordo para o desenvolvimento de um modelo
comum de descodificador para a recepção dos respectivos canais de TV digital.
28 - Deixa de publicar-se o diário russo "Pravda".
Agosto
1 - Demite-se a Direcção Editorial do "Público", por desacordo com o diagnóstico e orientações
para o futuro formulados pelo Conselho Geral da empresa.
1 - A SIC transmite uma edição de "Grande Reportagem" dedicada aos repórteres que cobrem o
crime na cidade brasileira de São Paulo
3 - O jornalista Leonel de Freitas é nomeado director do Centro Regional da RDP-Madeira.
5 - A RTP1 inicia uma série de episódios baseados em filmagens do trabalho de rotina de
agentes da PSP, adaptado da série americana Cops.
13 - O Governo informa ter aprovado o plano de reestruturação da RTP, que apresenta as
grandes linhas de orientação do serviço público para os próximos anos.
Internacional
5 - A Administração Clinton, os responsáveis das cadeias de TV e defensores dos interesses das
crianças chegam a acordo no sentido de reforçar os programas educativos para os mais novos.
A renovação do alvará das estações passa a ficar dependente de comprovação de que um

mínimo de três horas de programação para a infância por foi preenchido
18 - "The New York Times" comemora cem anos sobre a data em que foi comprado pela família
Ochs, passando de um jornal regional que vendia nove mil exemplares a um diário internacional
prestigiado, com mais de um milhão de leitores.
30 - O ministro da Cultura francês, Phillipe Douste-Blazy, comunica a decisão de proceder à
unificação de dois canais da TV pública francesa: Arte e La Cinquième.
Setembro
2 - A SIC começa a emitir a telenovela 'O Rei do Gado', que rapidamente se posiciona em
primeiro lugar na tabela de audiências.
4 - Iniciam-se as comemorações do 40º aniversário da RTP, evocando as primeiras emissões
experimentais a partir da Feira Popular de Lisboa.
6 - Anunciada a demissão do director de "O Independente", Isaías Gomes Pereira.
9 - Constança Cunha e Sá é nomeada directora de 'O Independente", passando Vasco Pulido
Valente a coordenar o caderno 'Vida'.
11 - Inicia-se mais uma edição da Mostra Atlântica de Televisão, organizada pela RTP-Açores e
dedicada ao mar e aos oceanos.
12 - A SIC e os jornais "A Bola" e "Record" são aconselhados pelo presidente do F. C. Porto a
não irem ao Estádio das Antes, a fim de evitarem "incidentes desagradáveis".
12 - Dirigentes da TV sueca SBS aliados à SOCI (proprietária de 'O Independente') reúnem com
a direcção da TVI para uma eventual entrada no capital da empresa, como parceiro estratégico.
16 - A Lusomundo anuncia a associação do grupo aos brasileiros da Tevecap e aos norteamericanos da Falcon International Communications e do Chase Manhattan Bank para projectos
na área da "pay TV".
16 - A Agência Lusa passa a disponibilizar um serviço de notícias em inglês na Internet, de
acesso gratuito e disponibilizado a partir de Macau (www.lusa.pt/lusa/lusanews)
18 - A RTP e o Ministério da Cultura assinam um protocolo para co-financiamento,
respectivamente, de filmes e projectos de ficção e documentário.
22 - Emídio Rangel responde às ofensas da coluna do Dantas (pseudónimo), do "Semanário",
agredindo o presidente do Conselho de Administração deste jornal.
23 - O DN inicia a segunda fase da sua renovação, com um espaço voltado para as
preocupações dos leitores e anunciando o nome de Ribeiro Ferreira para director-adjunto.
24 - Inicia-se a nova grelha de programas da RTP, a primeira da responsabilidade da equipa de
Joaquim Furtado, no ano das comemorações dos 40 anos da empresa e da televisão em
Portugal: redução do número de telenovelas e intenção anunciada de abandono do confronto

directo com a SIC.
25 - Anunciada a aceitação do convite a Nicolau Santos para assumir as funções de director do
'Público'.
26 - Estreia-se na SIC uma série de episódios sobre a história do século XX, intitulada "O Século
do Povo", a qual marca também a estreia de Mário Soares como comentador de televisão.
29 - Fim de uma campanha de quatro dias na SIC, estimulando os espectadores a pronunciar-se
por telefone sobre se são ou não favoráveis ao recurso à pena de morte, colocando em
alternativa a rápida libertação de criminosos acusados de crimes violentos.
Outubro
1 - O DN passa a incluir na sua página da Internet uma secção de anúncios classificados,
independente dos classificados da edição impressa.
2 - A Comissão Europeia, perante queixa da SIC, considera legais os subsídios do Estado à
RTP, exigindo contudo mais transparência nas contas anuais da empresa.
3 - O Sindicato dos Jornalistas reprova publicamente práticas jornalísticas violadoras da ética
profissional (caso do Dantas, no 'Semanário', e o simulacro de referendo na SIC, bem como as
violações da vida privada de cidadãos comuns). Insurge-se igualmente contra as discriminações
praticadas pelos dirigentes do Futebol Clube do Porto contra vários órgãos de informação.
4 - O presidente Jorge Sampaio intervém no primeiro de uma série de encontros com jornalistas,
promovido pelo respectivo Sindicato, em Lisboa.
6 - A RTP1 emite um documentário sobre os seus 40 anos de vida, enquanto que a RTP2 inicia
a emissão de uma série sobre a história do século XX, intitulada "O nosso século".
7 - Inaugurado no Freixial (município de Loures) o ANIM - Arquivo Nacional de Imagnes em
Movimento, um serviço da Cinemateca Nacional.
9 - A AACS divulga uma posição em que manifesta preocupação pela devassa da vida privada e
familiar por parte de alguns órgãos de informação.
10 - Realiza-se em Lisboa um Fórum sobre Justiça e Comunicação Social, com a participação de
juristas, políticos e jornalistas.
11 - O "Diário de Notícias" da Madeira completa 120 anos de vida.
12 - O 'Público' revela que o Governo está a preparar alterações à Lei da Publicidade,
nomeadamente no que se refere à publicidade televisiva, enquanto o 'Expresso' traça um quadro
negro do sector, derivado do dumping praticado pelas TV's e da drenagem de publicidade na
imprensa.
12 - O Parlamento Europeu (PE) abandona as suas pretensões a uma limitação mais estrita do
número de programas norte-americanos exibidos nas televisões europeias, ao não serem
conseguidos os votos suficientes para reforçar as quotas audiovisuais em favor das obras

produzidas nos países da União Europeia.
13 - "O carteiro de Pablo Neruda", de Michael Radford, completa um ano de exibição no cinema
Mundial, em Lisboa, registando 125 mil entradas (casos anteriores no país: "Música no
Coração", nos anos 60 e "Trinita Cowboy Insolente", na década de 70).
14 - A Comissão de Reflexão sobre o Futuro da Televisão aprova o seu relatório final, no qual
defende a descentralização do sistema televisivo, a recuperação da missão e filosofia do serviço
púbico, a transformação do grupo RTP numa 'holding' e a codificação da RTP2.
14 - A Associação Portuguesa de Espectadores de Televisão (APET) insurge-se, em
comunicado, contra o facto de não ter sido consultada pela Comissão de Reflexão sobre o
Futuro da TV e pelo alegado desvirtuamento do serviço público contido nas propostas da referida
Comissão.
15 - Audição parlamentar solicitada pelo PSD sobre o estado da televisão pública. O jornal
'Público' revela plano de reestruturação da RTP.
15 - A RTP passa a ser captada directamente em diversas cidades açorianas.
15 - A SIC inicia a difusão de uma mini-série sobre o ex-corretor da Bolsa de Lisboa, Pedro
Caldeira, na véspera do seu julgamento, facto que desencadeia numerosas críticas nos meios da
magistratura, das associações de telespectadores e jornalísticos.
15 - Inicia-se no Porto e em Lisboa um ciclo de cinema sobre comunicação social, promovido
pelo DN.
15 - O DN revela dados do Eurostat indiciadores de uma ligeira recuperação do cinema e de um
domínio claro da TV e do vídeo no sector audiovisual da União Europeia.
16 - O comissário europeu de Política Audiovisual, Marcelino Oreja, entrega à Comissão um livro
verde sobre novos serviços de comunicação, especialmente de televisão digital, como 'vídeo à
lista'.
18 - Demite-se a Direcção de Informação da TVI, alegando pressões por parte de um dos
administradores da empresa.
18 - Surge em Ponta Delgada o primeiro número de um novo semanário, o "Jornal das Ilhas".
26 - Realiza-se em Fátima o VII Encontro Nacional de Rádios, sob o lema "A lusofonia como
meio de diálogo e encontro de culturas", durante o qual é criada a Vox - uma associação de
rádios da ARIC e outras de expressão portuguesa.
26 - Divulgada a posição do Instituto do Consumidor que considera ilícitos alguns separadores
de publicidade emitidos pela SIC.
26 - Sai o número zero de uma nova revista editada pelo grupo Impala, direccionada para os
adolescentes e intitulada "100% Jovem".
28 - Começa a emitir na região de Lisboa uma nova estação de rádio, a "Central", dirigida por

António Macedo e incluindo conhecidos profissionais recrutados noutros órgãos de
comunicação.
28 - Toma posse a nova Direcção Editorial do 'Público'.
29 - O presidente do CA da RTP rejeita a criação de uma holding e a concentração do serviço
público num só canal, posições defendidas pela Comissão de Reflexão sobre o Futuro da TV.
Novembro
4 - A agência Lusa inicia um serviço noticioso direccionado para as rádios locais, produzido por
uma editoria própria e pensado para o meio rádio, no quadro de um protocolo com a SECS.
7 - Várias rádios locais portuguesas e outras de França ligadas à comunidade portuguesa fazem
uma emissão especial em simultâneo, com base nos estúdios da radio Alfa, de Paris.
8 - É assinado um protocolo entre a SECS e a Telepac, que vai permitir à comunicação social
regional e local o acesso à Internet e, por esta via, ao serviço diário da agência Lusa. Um outro
protocolo com a Portugal Telecom concede 30% de descontos nos custos das telecomunicações
dos órgãos de comunicação social, a troco de publicidade.
8 - A APET defende junto dos principais partidos parlamentares a mudança do horário nocturno
para as 23 horas e a criação de um novo organismo que substitua a Alta Autoridade para a
Comunicação Social.
9 - A TVI inicia a emissão de uma série de ficção infantil de sete episódios protagonizada por
sete crianças e intitulada "Aventura na Terra das Cores" (realização de Manuel Amaro da Costa).
11 - A RTP e a Parque Expo-98 assinam um contrato de associação com vista aos meios de
produção e difusão audiovisual da Expo-98. Nasce assim a Tele Expo.
11 - "Meninos de Angola", reportagem da jornalista da SIC Cândida Pinto ganha o prémio
Direitos Humanos no Festival Internacional da Grande Reportagem e do Documento de
Actualidade, em Le Touquet (França).
12 - O Parlamento Europeu não consegue uma maioria qualificada para forçar os governos da
UE a negociar mais limites à introdução de programas norte-americanos nas TV's europeias.
Mas aprova uma medida que visa obrigar a que os novos televisores venham a ser dotados do
'V-chip', um dispositivo que permitirá aos pais impedir o acesso a programas violentos.
12 - A Cinemateca assinala no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, o centenário sobre a primeira
sessão pública de cinema.
13 - O "Público" volta a revelar elementos alegadamente indiciadores de gestão danosa da RTP
no período de 1990 a 1995 e de graves suspeições sobre contratos de centenas de milhar de
contos com a Lusomundo (filmes comprados, mas não exibidos; contratos que não foram
submetidos à Administração, etc).
13 - O PCP protesta, em comunicado, contra uma alegada discriminação de que estaria a ser
alvo por parte da RTP no tratamento noticioso das suas iniciativas.

13 - A apresentadora Clara de Sousa deixa a TVI e ingressa na RTP.
14 - O Procurador Geral da República desafia os jornalistas a desvincularem-se do direito ao
sigilo das fontes e a revelarem quem é que viola o segredo de justiça, no caso de se tratar de
magistrados envolvidos no processo Beleza-hemofílicos.
14 - Fórum de Jornalistas, de Leiria, inicia um ciclo de 'conferências de imprensa' com o título
genérico "Crise do público/crise da informação".
15 - O 'Público' anuncia a saída de João David Nunes do cargo de presidente do Conselho de
Administração da Rádio Comercial, com a estação a metade da audiência que tinha em Março
de 93, quando foi vendida à Presselivre.
15 - Texto com piada anti-semita, publicado no "Diário Económico", leva ao despedimento do
respectivo autor, um colaborador permanente do jornal desde 1989.
18 - O diário "A Capital" passa a sair também ao domingo, com uma edição matutina
acompanhada pelo magazine "Olha!".
18 - A RTP Internacional passa a ser disponibilizado por uma filial do Canal Plus, o Canal
Satellite, ao lado de outros canais como o MTV, o Eurosport, a CNN.
18 - Assinado um acordo entre a TV Cabo e a Associação Portuguesa de Direito do Consumo,
pelo qual a primeira se compromete a consultar a segunda antes de eventuais alterações nos
contratos de prestação de serviço de TV por cabo.
20 - O DN divulga o teor de uma portaria (que viria a originar forte polémica política, passadas
três semanas) do Ministério da Cultura, em que se consagra um regime de regularização das
dívidas dos produtores cinematográficos ao Instituto Português das Artes Cinematográficas e
Audiovisuais (IPACA) - 1,7 milhões de contos desde 1981.
21 - Inicia-se em Lisboa o sexto Congresso das Comunicações, organizado pela Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e subordinado ao tema "Liberalização: a
contagem final". Paralelamente decorre a Expotelecom 96.
22 - RTP inaugura um novo estúdio nas suas instalações do Lumiar, destinado a apoiar a
produção interna.
25 - O DN põe em prática uma remodelação com o objectivo de "ir ao encontro de mais leitores".
28 - A AACS pronuncia-se sobre as condições em que os operadores de TV devem transmitir o
exercício do direito de resposta, reagindo, assim, ao comportamento da SIC de emitir a uma
velocidade impeditiva da leitura uma resposta em teletexto.
30 - O "Expresso" revela múltiplos indícios de que a lei da publicidade é sistematicamente
violada em todos os canais de televisão.
30 - A TVI anuncia na imprensa, através de publicidade, a redução do seu capital social para

9,762 milhões de contos (17,750, anteriormente).
Internacional
4 - Francisco Gor assume as funções de "defensor do leitor" de "El País", sucedendo a Juan
Arías.
5 - O governo inglês lança uma campanha com vista a fazer diminuir as cenas de violência na
televisão.
8 - 'El País' anuncia que o Media Lab do MIT está a produzir um modelo de jornal electrónico
personalizado, designado "Daily Me", enquanto que a cadeia da CNN anuncia para 1997 um
"jornal à lista": um novo processo que permite aos utentes escolher directamente as notícias que
desejem, através do seu computador.
18 - Quatro canais de TV hertziana franceses (dois públicos e dois privados) passam a exibir
uma sinalética colorida para alertar para programas com cenas explícitas de sexo ou violência.
19 - Dois canais privados italianos Telemontecarlo e TMC2 decidem suspender transmissões de
boxe, após a emissão de um combate em que morreu um dos pugilistas.
25 - O "Daily Mirror" recusa-se a publicar pormenores relativos ao orçamento de Estado ainda
não apresentados no Parlamento britânico, e que lhe foram parar às mãos naquela que é
considerada a maior fuga de informação no país.
Dezembro
1 - Anunciado o nome do primeiro "provedor do leitor" no Diário de Notícias - Mário Mesquita bem como o respectivo estatuto.
5 - O 'Público' revela existir grande descontentamento na redacção da RTP-Porto, pelo facto de
a quase totalidade do serviço ser há vários anos assegurado por trabalhadores sem vínculo à
empresa.
5 - Ao fim de 37 números, o semanário 'Já' suspende a publicação, anunciando voltar às bancas
remodelado em 9 de Janeiro.
7 - O 'Expresso' revela a intenção da Administração da TVI de criar uma empresa fornecedora
dos serviços informativos do canal, constituída pelos actuais jornalistas da empresa, medida que
desencadeará forte oposição da Direcção de Informação e do Conselho de Redacção.
9 - A Câmara de Coimbra aprova um projecto, a concretizar a partir do final do primeiro trimestre
de 1997, com vista a criar uma imagoteca que preserve a memória da cidade.
10 - Todas as rádios e televisões nacionais transmitem, a partir de Oslo, a cerimónia de entrega
do prémio Nobel da Paz a Ramos Horta e Ximenes Belo.
11 - Lançado em Lisboa o Programa Gulbenkian de Formação de Jornalistas de Ciência e
Tecnologia, com a duração de três anos e dirigido por José Vítor Malheiros, jornalista do
'Público'.

15 - Estreia no horário nobre da TVI a novela "Xica da Silva", realizada por Walter Avancini para
a Rede Manchete e que marca a inversão de lógica de programação da TV de inspiração cristã
(que apostava, até aqui, em séries de qualidade neste espaço).
15 - A Rádio Comercial associa-se à iniciativa da UNICEF para celebrar o Dia Internacional de
Rádio e Televisão Dedicado às Crianças.
15 - Termina na Guiné Bissau uma reunião da sub-comissão mista de cooperação., com um
acordo que assegura a Portugal a construção de um retransmissor que permitirá que as
emissões da RTPi atinjam todo o território daquele país.
16 - Iniciam-se as emissões experimentais de teletexto na RTP, o primeiro serviço deste género
no país. Apenas 20% dos lares estarão preparados para o receber.
16 - Reunião do Conselho de Ministros da Cultura e do Audiovisual da União Europeia debate a
violência na TV.
16 - Demite-se o chefe de redacção de 'A Capital', sinal, segundo o 'Público', de um certo malestar na Redacção relativamente à actuação da directora do jornal, Helena Sanches Osório.
18 - Seminário promovido pelo Programa Educação para Todos, debate na FIL, em Lisboa, o
problema da violência. Nele se divulgam os resultados de um estudo com cinco mil adolescentes
(11 a 15 anos) que consideram a SIC o canal mais violento e que os programas mais violentos
deveriam ser programados para depois das duas horas da manhã.
19 - Acordado numa reunião entre o Governo e os três operadores de TV que a partir de Janeiro
de 1997 a RTP1 passaria a ter um máximo de 7,5 minutos de publicidade por hora e a RTP2
ficaria sem anúncios comerciais.
28 - Em declarações ao 'Expresso', o director de informação da RTP considera as medidas
acordadas no dia 19 'uma medida administrativa para resolver a má gestão dos [canais]
privados".
30 - O DN comemora os 132 anos de vida, definindo como meta para 1997 posicionar-se como
líder entre os diários de referência.
Internacional
2 - Abre em Genebra a conferência diplomática da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual, onde se confrontam a perspectiva dos direitos de autor e a do direito à informação.
4 - Encerra na Holanda o canal de desporto, que havia iniciado as emissões em 18 de Agosto
anterior, com apoios da Philips, da Federação Holandesa de Futebol, etc, e que levava já perto
de oito milhões de contos de prejuízos.
13 - Segundo noticia 'El País', começa a funcionar em Hilversum, na Holanda, uma rádio que só
pode ser captada através da Internet.
14 - Um estudo da Associação para a Investigação em Meios de Comunicação (de Espanha)
indica que o número de espanhóis com acesso à Internet quase que duplicou entre Janeiro e
Novembro do corrente ano, passando de 487 a 802 mil.

16 - Inicia-se em Pamplona, Espanha, um Congresso Internacional sobre Meios de
Comunicação na Internet, no qual participam alguns dos nomes mais significativos nesta área,
oriundos da Europa e da América e que se destina a discutir as repercussões das novas
tecnologias, em particular da Internet, na comunicação.
17 - A ONU proclama o dia 21 de Novembro Dia Mundial da Televisão, em homenagem ao
Fórum Mundial de Televisão que teve lugar naquela data sob os auspícios das Nações Unidas.

1997
Janeiro
1 - A SIC inicia 1997 com um share de 70,2%, obtido no réveillon da passagem de ano, depois
de ter acabado de alcançar no último dia de 1996 o seu maior share de sempre, com 60,2. Em
1996, 19 dos 20 programas mais vistos na TV portuguesa foram emitidos neste canal.
2 - Publicadas as alterações à Lei da Rádio.
6 - Assinado um novo contrato de serviço público de televisão, segundo o qual a RTP receberá
do Estado anualmente a diferença entre as receitas publicitárias e o custo da programação. O
caderno de encargos estipula as obrigações do concessionário do canal público.
6 - A RTP começa emitir teletexto 24 horas por dia.
6 - Anunciada a criação da imagoteca de Coimbra, que reunirá o espólio em imagem fotográfica
e fílmica a história da ciade.
7 - Os operadores privados portugueses de televisão reagem negativamente ao contrato de
concessão de serviço público assinado entre o Estado e a RTP.
11 - A UNIR e a AIND manifestam-se contra o teor de medidas recentes do Governo de reduzir o
subsídio do porte pago e da comparticipação na reconversão tecnológica da imprensa regional e
local.
11 - O 'Expresso' anuncia a intenção da Lisgráfica de perdoar a dívida de 800 mil contos de 'O
Comércio do Porto', de que é credora, de forma a viabilizar a venda do jornal.
11 - O mesmo semanário revela que os 'Parodiantes de Lisboa', empresa de humor radiofónico
prestes a completar 50 anos de vida, está à beira da falência.
12 - O 'Público' anuncia a nomeação de Jorge Wemans para o cargo de Provedor do Leitor e
algumas inovações gráficas e editoriais (iniciará a sua actividade a 23 de Fevereiro).
13 - O Departamento de Programas Infanto-juvenis da RTP inicia uma série de projecções e
debates sobre a sua programação infantil, abertas a docentes.
13 - A Associação Portuguesa de Anunciantes insurge-se, em conferência de imprensa, contra
as limitações à publicidade nos dois canais da RTP, as quais consideram conduzir ao
encarecimento da publicidade, ao eventual aparecimento de situações monopolísticas e a um
golpe nas regras da livre concorrência.
17 - O director do diário espanhol 'El Periódico de Catalunya', Antonio Franco Estadella, profere
em Lisboa uma conferência sobre 'Informação Popular de Qualidade'.
17 - O Sindicato dos Jornalistas considera que o Governo e a Igreja são corresponsáveis pela
situação crítica da TVI, prestes a despedir jornalistas.
18 - Segundo o "Expresso", sectores católicos ligados à AIC - Associação de Imprensa de
Inspiração Cristã pretendem criar um semanário nacional de reflexão.

19 - O DN é premiado com a medalha de prata da XVII edição dos prémios de desenho
jornalístico atribuídos pela Society of Newspaper Design, relativa ao ano de 1995 (primeira
página de 23.9).
19 - O 'Público' revela a criação, há um mês atrás, de uma nova empresa da Olivedesportos para
as transmissões televisivas de futebol, designadamente as codificadas: a PPTV, Publicidade
Portugal Televisão.
20 - Segundo dados da Marktest, relativos ao último trimestre de 96, o diário desportivo "Record"
consegue o primeiro lugar em circulação média, à frente de "A Bola", enquanto que a Antena 3
inverte a tendência de descida.
23 - A RDP África inicia as suas emissões para a região da Grande Lisboa.
23 - O Conselho de Ministros aprova um decreto-lei que revoga disposições do diploma
instituidor do actual Código da Publicidade, que permitia ultrapassar os plafonds de anúncios na
TV.
24 - É divulgada a decisão da APET de criar um Observatório de TV.
24 - Divulgada a existência, no final de 1996, de 663 mil telemóveis em Portugal (mais 148 mil do
que em 1995), com liderança da TMN em número de clientes.
27 - A APIT - Associação de Produtores Independentes de Televisão, que reúne 20 empresas,
elege a sua direcção.
29 - Morre em Joanesburgo o jornalista e correspondente da SIC Leite Vasconcelos, a pessoa a
quem os militares confiaram a missão de difundir a música 'Grândola Vila Morena' na noite de 24
para 25 de Abril de 1974.
29 - O Presidente da República está presente na abertura do Instituto de Estudos Jornalísticos
da Faculdade de Letras de Coimbra.
29 - Começa a publicar-se o "Povo do Algarve", dirigido por Álvaro Santos.
30 - António Pedro Vasconcelos, Manuela Melo e Fernando Lopes, pelo PS, Vasco Graça Moura
e António Basco Lara Amaral, pelo PSD, são eleitos representantes da AR no Conselho de
Opinião da RTP.
30 - É noticiado que o jornalista Mário Moura vai chefiar a informação da RTP-África.
31 - É publicada a Lei 37-A/97 que regula o sistema de incentivos do Estado aos órgãos de
comunicação social.
Internacional
4 - O Instituto Internacional de Imprensa, com sede em Viena, nota, no seu relatório anual, que,
embora o número de jornalistas mortos no exercício da profissão, em 1996, tenha baixado de 52
para 38, se agravou a situação da liberdade de imprensa.

5 - Morre em França André Franquin, autor belga de BD, criador, nomeadamente, de Gaston
Lagaffe e Spirou.
24 - Estala em Espanha um conflito entre uma plataforma de TV digital apoiada pelo Governo
popular e que junta, nomeadamente, a TVE e a Telefónica, por um lado, contra o Canal +
apoiado pelo Grupo PRISA, por outro.
25 - As autoridades chinesas divulgam um número de telefone para que os cidadãos possam
denunciar "violações da moral ou estilos de trabalho incorrectos" por parte de jornalistas do país.
Esta medida segue-se a uma cartilha de conduta deontológica destinada à classe jornalística.
26 - Utilizadores da Internet em Espanha fazem greve à companhia que disponibiliza o acesso, a
Telefonica, por causa dos preços por esta praticados.
27 - Segundo uma notícia de 'El País', 40 por cento do papel utilizado pela imprensa na GrãBretanha já é reciclado, o que levou o Governo a autorizar os jornais que a ele recorrem a usar
um selo verde.
31 - Um consórcio constituído por três poderosos grupos de televisão britânicos, British Sky
Broadcasting - controlado por Rupert Murdoch -, Carlton Television e Granada apresenta uma
oferta para concorrer às licenças comerciais de televisão digital terrestre.
Fevereiro
1 - Entra em funções o ICS - Instituto da Comunicação Social, presidido por Rui Assis Ferreira e
que substitui o GAI - Gabinete de Apoio à Imprensa.
1 - Entra em vigor o decreto-lei que institui limitações ao porte pago na imprensa regional,
medida contestada pelas organizações do sector.
1 - É anunciado que a SIC consegue obter o seu share médio mensal maior de sempre e acima
dos 50 por cento: 50,8 em Janeiro.
3 - A RDP começa a emitir desdobramentos regionais na sua frequência da Antena 1, libertando
assim a frequência da Antena 3 até então utilizada para o Centro e Sul do país.
8 - Realiza-se em Mangualde um debate sobre a Televisão Regional, promovido pelo Movimento
para a Legalização das TV's regionais.
10 - É anunciado que a Holanda pretende alterar a directiva Televisão sem Fronteiras, a fim de
possibilitar a inclusão como publicidade das auto-promoções dos canais televisivos.
10 - "Big Show SIC" é considerado pelas duas associações de telespectadores o pior programa
do canal de Carnaxide.
11 - Bispo de Braga diz que a TVI nunca foi da responsabilidade da Igreja Católica e defende o
lançamento de um semanário de expansão nacional de inspiração cristã.
12 - A mando de um procurador da República, a Polícia Judiciária detém a jornalista Madalena
Ferreira, da Rádio Altitude, da Guarda, por alegada violação de segredo de justiça. A medida

desencadeia grande celeuma e solidariedade com a jornalista.
12- A RTP e a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos assinam um
protocolo que visa a produção e emissão de séries documentais relativas às descobertas.
13 - O principal animador do Movimento pela Legalização das TV's regionais anuncia em
comunicado o fim da organização, por divergências internas.
14 - A DECO e a Confederação Nacional de Associações de Famílias organizam uma sessão
em Lisboa, para debater um documento da Comissão Europeia intitulado "Livro verde sobre a
protecção de menores e da dignidade da pessoa humana nos serviços audiovisuais e de
informação".
14 - "O Independente" anuncia que Jacques Rodrigues, do grupo Impala, interpôs no Cível de
Lisboa uma acção para que os tribunais dissolvam a Soincom, 'holding' de Balsemão que
controla a SIC.
14 - Seis rádios portuguesas participam na campanha internacioal "Play Safe in Europe", de
combate à sida.
15 - O "Expresso" revela que a Fundação da Maia, em constituição, estuda o lançamento de um
diário nacional, de carácter opinativo, defensor dos interesses do Norte.
15 - Têm início as emissões experimentais da RTP-África, com uma transmissão em directo da
Cidade da Praia, em Cabo-Verde.
16 - Lobo Xavier substitui Nogueira de Brito no programa dominical da TSF 'Flash Back'.
18 - Segundo o 'Público', quer o Sindicato dos Jornalistas quer o Gabinete de Imprensa de
Guimarães consideram que o recurso de um órgão de comunicação social ao sistema das
facturas detalhadas dos operadores telefónicos põe em causa o direito ao sigilo e à
inviolabilidade das fontes de informação.
19 - Inicia-se, na SIC, o programa de Artur Albarran "A Cadeira do Poder", que desencadeia
enorme polémica no mundo da política e dos media.
19 - É assinado um protocolo entre o Instituto das Comunicações de Portugal e o recém-criado
Instituto da Comunicação Social, com vista ao estabelecimento de uma política articulada entre
as telecomunicações e os meios de difusão colectiva.
20 - Inicia-se em Lisboa um encontro nacional de três dias da Associação Educação e Media.
25 - O Vaticano, através do Conselho Pontifício das Comunicações Sociais, divulga um
documento sobre "Ética e Publicidade".
25 - Realiza-se uma conferência no CCB sobre o tema "Rumo à Sociedade da Informação".
27 - O SJ manifesta, em comunicado, preocupação pelas práticas do F.C. Porto de vedar o
acesso a informação de órgãos como o "Record", a "Bola" e a SIC.

27 - A RTC entrega os prémios dos filmes publicitários relativos a 1996, galardoando o
"Alentejano" (publicidade à sopa Royco Cup).
Internacional
11 - Uma firma francesa apresenta na Feira Internacional de Multimédia Milia 97 a NetBox, que
permite ter acesso à Internet nos ecrãs de televisão, e que será comercializada a partir de Abril
ao preço de 60 contos.
15 - Sessenta e oito países assinam em Genebra um acordo sobre as telecomunicações, sob a
égide da Organização Mundial do Comércio, o qual irá abrir o mercado nomeadamente aos
grandes operadores internacionais.
17 - "The New York Times" (http://www.nytimes.com), reconhecido como uno dos mais
completos e influentes diários impressos, é proclamado o melhor jornal on-line por um júri
internacional da revista 'Editor & Publisher', dos EUA.
28 - Um dos jornais diários mais prestigiados dos EUA, o "Dallas Morning News", decide dar em
primeiro lugar na sua edição on-line uma noticia importante (a alegada confissão de um possível
implicado no atentanto de Oklahoma), em vez de aguardar pela edição impressa. O acto é
considerado um passo marcante na evolução do jornalismo digital.
Março
3 - Tem início a "Semana dos Media na Escola", na qual estão envolvidos alguns meios de
comunicação, alguns políticos e mais de três centenas de escolas.
3 - Raúl Vaz abandona o cargo de director-adjunto de "O Independente", sendo substituído por
Vasco Pulido Valente. Com Vaz saem vários outros jornalistas discordantes da orientação do
jornal.
3 - Skin heads arguidos na morte de um cabo-verdiano ameaçam jornalistas que acompanham o
julgamento.
4 - A RTP selecciona jovens talentos com idades entre os 15 e os 25 anos para participarem
numa série juvenil co-produzida pela RTP e a empresa Focus, contando com mais de cinco mil
inscritos.
5 - No sétimo aniversário do 'Público', este jornal revela que a edição on-line recebe uma média
de 90 mil consultas diárias (número de ficheiros acedidos), o que o colocaria na primeira posição
entre os diários portugueses com edições electrónicas.
6- A TVI e a Yorkshire Television estabelecem um protocolo segundo o qual aquela estação
britânica apoiará a televisão independente na área da gestão, programação e apoio técnico.
7 - A RTP comemora 40 anos de emissões regulares, efeméride que serve para evocar
igualmente os 40 anos de TV em Portugal. A data fica assinalada pelo início do funcionamento
de emissões regionais simultâneas de um serviço de noticiários regional em "prime-time".
7 - Circula na Escola Superior de Educação de Lisboa um abaixo-assinado contra o programa de
Marina Mota "Era Uma Vez", acusando-o de "inadmissível vulgaridade" no tratamento de contos

tradicionais.
10 - Deficientes auditivos da região do Algarve defendem a inclusão da linguagem gestual no
maior número possível de programas em todos os canais de TV.
11 - Inicia-se na Universidade do Minho o Fórum de Estudantes Europeus de Jornalismo, sobre
"O futuro do jornalismo face às novas tecnologias".
13 - O Conselho de Ministros aprova o novo regime de licenciamento das rádios.
13 - O segundo maior accionista individual da TVI, João Vanzeller, envia uma carta aos
accionistas a criticar a estratégia de Carlos Monjardino, acusando-o de beneficiar credores como
Stanley Ho.
14 - Realiza-se em Lisboa a "Noite dos Publidevoradores": 1800 pessoas juntam-se na FIL para
ver cerca de 500 anúncios publicitários de todo o mundo.
18 - A Comissão de Trabalhadores da RTP dá conta, em comunicado, de um crescente malestar na empresa, relacionado com o modo como esta tem sido gerida.
19 - Na Assembleia Geral da TVI, a SOCI, proprietária de "O Independente", passa a deter, em
aliança com o grupo escandinavo SBS, 65% da estação.
22 - Inicia-se no Funchal o IV Congresso Nacional de Rádios, em que são debatidos a carreira
de radialista e o previsível impacte do surgimento de televisões locais.
23 - O "Público" afirma ter melhorado os resultados da sua exploração em 1996, ter visto as suas
audiências subir e ter aumentado a sua quota do 'bolo' publicitário.
23 - A RTP-1 consegue recuperar algum terreno perdido relativamente à SIC, alcançando, desde
o início do mês o maior share médio desde há mais de um ano.
25 - É publicado o decreto-lei 61/97 que põe fim a situações de excepção relativamente a alguns
pontos do Código de Publicidade.
25 - A RTP é eleita para o Conselho Directivo da Organização de Televisões Iberoamericanas,
no qual passará a ser representada por Fernando Balsinha.
28 - O "Público" revela que o director do "Record", Rui Cartaxana escreveu a Guterres, pedindolhe para pôr na ordem um deputado socialista do Porto por este ter alegadamente incentivado o
público do Norte a não comprar o "Record" e "A Bola".
Internacional
2 - A NBC emite à hora do jantar, sem intervalos para publicidade, "A Lista de Schindler", de
Steven Spielberg, que foi visto por 65 milhões de telespectadores.
10 - A Fundação Roberto Marinho, proprietária das Organizações Globo, apresenta no Brasil o
novo canal "TV Futura", um canal por assinatura dedicado ao mundo da educação e cultura.
17 - A CNN lança o seu programa em espanhol, coincidindo com a abertura de uma sucursal em

Cuba.
18 - Um inquérito europeu realizado pelo Fundo da População das Nações Unidas participado
por mais de 13 mil pessoas indica que 87,9% dos cidadãos têm na TV a sua principal fonte de
informação, sendo a Itália e a Dinamarca onde se registam percentagens mais elevadas.
25 - No final de uma Assembleia do Instituto Internacional de Imprensa, em Granada, os
participantes aprovam seis resoluções, cinco das quais relacionadas com tentativas de Governos
de limitar a liberdade de expressão, nomeadamente através da Internet.
27 - Um estudo divulgado os EUA indica que a maioria dos norteamericanos gosta do jornalismo
de investigação, mas põe reservas aos métodos por vezes utilizados e à falta de rigor. No
espaço de doze anos, o índice de apreço das networks passa de 84 para 73 e o da imprensa
nacional de referência de 48 para 41.
30 - O Channel 5 inicia as suas emissões no Reino Unido, com uma programação considerada
populista.
Abril
2 - Iniciam-se as emissões experimentais com comentários em português do canal Eurosport,
que junta a TV Cabo e a RTP.
3 - Greve na agência Lusa pelo cumprimento de um acordo assinado em 1995.
3 - O novo Presidente do CA da TVI, Paes do Amaral, anuncia a intenção de vender os 51 por
cento da RETI, como primeiro passo para o saneamento do canal.
4 - O Presidente da República inaugura no Porto o Museu de Imprensa/Jornais e Artes Gráficas,
instalado na zona do Freixo.
7 - Aparece nas bancas o primeiro número do novo diário "Manhã Popular", um tablóide
dedicado ao fait divers, sociedade e desporto, além de informações úteis.
7 - A segunda edição dos Globos de Ouro da SIC e "Caras" atribui a maioria dos prémios mais
significativos a programas da RTP.
7 - O DN inicia a publicação de uma rubrica diária, da autoria de Domingos Amaral, dedicado à
análise dos telejornais.
10 - Um consórcio constituído pela RR e pela RDP ganha o concurso para a cobertura da EXPO98. A cobertura televisiva estará a cargo da RTP, ao passo que o diário impresso sairá como
encarte do DN.
10 - A Comissão de Assuntos Constitucionais da AR repõe o porte pago a cem por cento
(embora sujeito a condições), ao aprovar o texto final do Sistema de Incentivos do Estado aos
OCS.
10 - Assinado contrato de venda da Rádio Comercial, da Presslivre, à SOCI.

10 - A Rádio Renascença, "a mais ouvida" há quase 20 anos, comemora o seu 60º aniversário.
11 - Rui Teixeira da Mota é eleito presidente da Associação de Telespectadores (ATV), em
substituição de Lima Rego.
12 - Segundo notícia do 'Público', Pinto Balsemão e Carlos Barbosa decidem fundir num único
jornal o 'Autosport' e o 'Volante'.
13 - Inicia-se uma campanha publicitária gratuita, proposta pela Young & Rubicam, visando
sensibilizar para o boicote a produtos com marca 'made in Indonesia'.
15 - É tornada pública a intenção do 'Expresso' de despedir 15 trabalhadores da Redacção,
como medida de redução de custos.
16 - Os grupos Portugal Telecom e Telefónica (Espanha) anunciam uma aliança com vista ao
mercado brasileiro, latino-americano e africano de telecomunicações.
16 - O DN informa que a SIC assegurou no MIPCOM, em Cannes, um contrato com a norteamericana Saban para a emissão de perto de 1600 episódios da série Power Rangers e outras
séries de acção para crianças, ao longo dos próximos quatro anos.
17 - O Conselho de Ministros aprova o Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal
(entretanto disponibilizado on-line em: www.missao-si.mct.pt).
17 - É anunciada a recente criação do Painel de Leitores do Público, constituído para "melhorar
o jornal" e contribuir para a criação de "novas áreas de interesse".
20 - A SIC termina a semana com o maior share semanal da sua história: 52,4%.
21 - A Biblioteca Nacional inaugura um serviço de acesso gratuito à Internet, limitado a
apontadores de informação bibliográfica.
21 - Inicia-se em Lisboa, prolongando-se até 24, o 3º Congresso Internacional de Jornalismo de
Língua Portuguesa, uma iniciativa do Observatório da Imprensa, com o tema "Jornalismo, um
humanismo servido quente na bandeja da tecnologia".
24 - O Conselho de Ministros aprova propostas de alteração às leis de Televisão (possibilidade
de os operadores de cabo criarem as suas emissões) e de Imprensa.
24 - O Governo faz a apresentação pública do Livro Verde para a Sociedade da Informação.
28 - A TVI inicia uma mudança na grelha de programação: em prime time, antecipa a novela
brasileira Xica da Silva e coloca o telejornal às 21.30.
Internacional
18 - Abre em Washington o Newseum, um museu interactivo da informação e da história do
jornalismo, promovido pela Fundação Freedom Forum.
25 - A Fox (EUA), de Rupert Murdoch. a festejar o seu 10º aniversário, torna-se a terceira maior
cadeia norte-americana, atrás da NBC e ABC.

Maio
2 - O programa da SIC 'Os Donos da Bola' revela uma cena de alegados encontros secretos e
violência com prostitutas durante um estágio da selecção nacional num hotel da Costa do Estoril
há cerca de ano e meio. O assunto origina forte polémica.
3 - O Dia Internacional da Liberdade de Imprensa é comemorado na Guarda com um debate
centrado no problema do segredo de justiça.
4 - Mais de três mil figurantes participam em Lisboa nas filmagens com vista a uma campanha
publicitária da Galp.
5 - Inicia-se em Barcelona o congresso anual da Organization of News Ombudsmen (ONO), com
a participação de ombudsmen de quinze países, entre os quais dois de Portugal.
8 - O PSD apresenta na AR um projecto para alteração da Lei de Serviço Público de TV que
retoma o Contrato de Concessão do Executivo laranja, de 17 de Março de 1993, entretanto
revogado pelo actual governo socialista.
13 - É anunciado que José Costa Ramos, substituto de Fonseca e Costa na Tóbis e assessor do
ministro da Cultura, vai coordenar a comissão interministerial que acaba de constituir-se para
propor acções nos sectores do cinema, audiovisual e telecomunicações.
15 - A Rádio Comercial é vendida ao grupo de Comunicação SOCI, menos de quatro anos
depois de a Presselivre a ter adquirido ao Estado.
15 - A Comissão Europeia aprova a empresa conjunta formada pela Sogecable, a norteamericana Warner e a portuguesa Lusomundo para a exploração de salas multiplex em
Espanha.
16 - É assinado o protocolo entre a RTP e a Comissão do Tempo de Antena das Instituições
Religiosas, após sete anos de negociações.
17 - O Secretário de Estado da Comunicação Social diz no 'Expresso' que o Governo vai impor
"regras e punições muito mais severas" se as TV's não chegarem a acordo para diminuir os
níveis de violência.
21 - Os responsáveis da Central FM, rádio que abriu em Outubro passado, anunciam o
despedimento colectivo dos mais de 20 trabalhadores da empresa.
23 - As agências noticiosas dos PALOP's oficializam a criação de um serviço central em Lisboa
para difundir as notícias mais importantes para os sete países.
26 - Inicia-se em Lisboa um colóquio sobre "Sondagens e Opinião Pública" com a participação
de nomes como Dominique Wolton, Patrick Champagne, Augusto Santos Silva, Vilaverde Cabral,
Jorge de Sá, etc.
27 - Publicado o decreto-lei que regula o licenciamento das estações emissoras de rádio e que,
entre outras novidades, permite a estações que emitam há pelo menos três anos, poderem

passar a temáticas, mediante concurso
29 - O 'Público' revela um parecer da Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria de
Publicidade que considera legal a inserção de referências a patrocínios ao longo de um
programa televisivo.
30 - O novo presidente da TVI faz depender futuro do canal da resposta dos bancos credores às
linhas da nova administração para a viabilização da empresa.
30 - O programa da SIC 'Donos da Bola' utiliza câmaras ocultas para gravar um contacto com
um médico para obter um medicamento destinado a jogadores.
31 - Termina o programa de cinema da TVI intitulado "Lauro António Apresenta...", que existia
desde o início da estação.
Internacional
1 - Segundo o Observatório Europeu do Audiovisual, o ano de 1996 foi o melhor ano em termos
de idas ao cinema desde 1985 nos países da União Europeia, embora para ver
esmagadoramente películas norte-americanas. Os motivos devem-se, nomeadamente, à
abertura de novas salas, especialmente em formato multiplex.
2 - Morre no Brasil, com 75 anos, o pedagogo Paulo Freire, autor, nomeadamente, de
"Pedagogia do Oprimido".
2 - Ted Turner, fundador da CNN e nº2 da Time Warner defende, numa conferência internacional
de jornalistas, que se deveria dar mais informação das coisas positivas e menos das negativas.
9 - É anunciada uma decisão da FCC dos EUA que reduzirá drasticamente o preço do telefone
no acesso à Internet por parte das bibliotecas, universidades e escolas publicas norteamericanas.
Junho
2 - Inicia-se em Lisboa um ciclo de conferências sobre o serviço público de TV, promovido pela
RTP e pela "Scale".
2 - Publicação do regulamento do concurso público para a classificação de uma rádio como
temática.
3 - Vital Moreira defende, em artigo no 'Público', a criação de uma Comissão de Deontologia
Profissional que, com a da Carteira Profissional, integrasse um Conselho Nacional do
Jornalismo.
4 - O repórter fotográfico António Pedro Ferreira, do 'Expresso', recebe o Grande Prémio Gazeta
96 , atribuído pelo Clube de Jornalistas. O Prémio Revelação vai para Catarina Carvalho, do
'Diário de Notícias'.
4 - A Media Capital, holding do grupo editorial SOCI, formaliza o lançamento de uma OPA sobre
as acções da Rádio Comercial.

5 - A Assembleia da República aprova mudanças à Lei de Televisão abrindo a possibilidade de
os operadores de TV por cabo poderem transmitir emissões próprias.
5 - Segundo o DN, o grupo Semanário comprou a parte de Jaime Antunes e a de Joe Berardo do
jornal "Manhã Popular', anunciando a intenção de reestruturar o diário e o direccionar para a
classe média.
10 - RTPi comemora dez anos de existência, podendo ser recebida em perto de sete milhões de
lares e atingir cerca de 30 milhões de pessoas.
12 - A RTP2 inicia a transmissão de uma série da BBC intitulada "Aventuras do século XX".
15 - O jornalista Fernando Cascais, director do CENJOR, é eleito para o Comité Executivo da
Associação Europeia de Formação em Jornalismo.
16 - É noticiado que o grupo suíço Edipresse adquiriu um edifício na Praça do Marquês de
Pombal, em Lisboa, onde terão sede as várias publicações do grupo, e que lançará brevemente
mais duas publicações.
16 - O programa 'Hoy por hoy', o de maior audiência da Cadena SER, espanhola, é emitido a
partir da EXPO, em Lisboa.
18 - Os semanários Autosport (Pinto Balsemão) e Volante (Carlos Barbosa) apresentam, em
Lisboa, o seu projecto de semanário de informação motorizada.
18 - Os estados da UE podem continuar a financiar os seus serviços públicos de rádio e TV sem
que isso seja tido por infracção das leis da concorrência. A medida consta de um anexo ao
tratado aprovado em Amsterdão pelos chefes de Estado da União Europeia.
19 - O jornalista João Miguel Simões, da 'Rotas e Destinos' ganha o prémio de jornalismo
turístico espanhol "Espanha Paixão pela Vida".
20 - Lançado o livro de Sara Pina "A Deontologia dos Jornalistas Portugueses" (Minerva).
20 - É aprovada pela União Europeia a revisão da directiva Televisão sem Fronteiras.
21 - Inicia-se em Sesimbra, o Seminário por uma Indústria de Conteúdos, uma iniciativa na
sequência do debate sobre o cinema, o audiovisual e o multimedia, lançado pela Comissão InterMinisterial para o Audiovisual, do Ministério da Cultura.
21 - Inicia-se em Vila da Feira o encontro da Imprensa Regional promovido pela UNIR e sobre o
tema "A imprensa regional e os desafios do 3º milénio".
21 - O "Manhã Popular" deixa de publicar-se.
24 - A empresa portuguesa Z.Publicidade conquista um Leão de Ouro na categoria de imprensa
na 44ª edição do Festival de Publicidade de Cannes.
25 - Colóquio organizado pela Escola das Artes da UCP-Porto com representantes dos três
operadores televisivos sobre o tema " A TV perante os novos media: o fim da televisão?".

26 - Carlos Alberto Fernandes assume as funções de director do centro regional da RTPMadeira.
27 - Termina em Lisboa um encontro de dois dias entre Portugal, a UNESCO e os PALOP's,
tendo sido decidido apresentar um estudo com vista à criação de um instituto de formação de
jornalismo para os países africanos de expressão portuguesa.
29 - Uma avaria que se prolonga por três dias no servidor de correio electrónico impede os mais
de 50 mil assinantes da Telepac no País de trocar dados nas redes acessíveis através de
sistemas on-line.
30 - A Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria de Publicidade aplica 800 contos de
coimas à BRISA e 2000 à SIC, no primeiro caso pelo conteúdo da campanha da Via Verde e, no
segundo, por mensagens dissimuladas (separadores publicitários da Superbock e Persil).
30 - Começa a publicar-se a revista "Tele-Semana".
Internacional
4 - Termina em Amsterdão o 50º Congresso da FIEJ (Federação Internacional de Editores de
Jornais) num contexto de incerteza sobre o futuro dos jornais impressos.
13 - Revelada a descoberta de um 'bug' no mais popular programa de navegação na Internet, o
Navigator da Netscape, que põe em causa a segurança dos dados dos utilizadores.
14 - O magnata australiano Rupert Murdoch inverte a sua política: anuncia a aquisição da Family
Channel, a nona cadeia de cabo nos EUA, alia-se à Primestar e abandona a sua ambição na
área do satélite. Objectivo: fazer concorrência ao Disney Channel e ao Nickelodeon (este da
Viacom).
14 - Antestreia de Hércules, a nova longa-metragem animada da Walt Disney, em Nova Iorque.
14 - É tornado público que a Microsoft vai investir 170 milhões de contos na Comcast, a quarta
maior empresa de TV por cabo, com a finalidade de acelerar o casamento entre a televisão e a
Internet.
22 - O magnata da TV alemã Leo Kirch e o grupo de meios de comunicação Bertelsmann
chegam a acordo para o desenvolvimento de uma plataforma de televisão digital, após um ano
de desentendimentos.
26 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declara inconstitucional a Lei sobre a pornografia
na Internet, aprovada em 1996, considerando que ela interfere substancialmente com a liberdade
de expressão.
Julho
2 - A Secretaria de Estado da Comunicação Social abre uma página na Internet com a principal
legislação do sector, documentação diversa, um fórum aberto sobre TV e links para outras
instituições (www.secs.pt).

3- A AR aprova uma resolução relativa ao regime de difusão dos trabalhos parlamentares nas
redes públicas e privadas de televisão por cabo.
4 - Apresentado à imprensa o primeiro filme hard-core cem por cento produzido em Portugal:
"Fim de semana lusitano".
5 - Apresentado no Porto o Anuário 96 dos fotógrafos portugueses de imprensa, uma iniciativa
do SJ.
8 - Herman José interrompe a série "Herman Enciclopédia", iniciada três meses antes, e
considerada pela crítica como do melhor que o artista já fez em televisão.
9 - Os três operadores de TV em Portugal, sob a mediação da AACS, assinam um acordo de
auto-regulamentação com vista à inserção de uma sinalética sobre a violência nos ecrãs.
10 - Um estudo da Mediaplanning indica que cerca de 660 mil portugueses maiores de 15 anos
são utilizadores da Internet, metade das quais utilizadores regulares.
12 - O Expresso abre uma página na Internet, com algumas peças de cada edição, anunciando a
intenção de ter o jornal todo acessível on-line até Janeiro de 1998 (www.expresso.pt).
14 - A AACS decide aplicar à SIC uma coima de quinze mil contos por a estação não ter
depositado a sondagem à boca das urnas nas eleições regionais de Outubro de 1996 nem ter
apresentado ficha técnica.
16 - Votado na especialidade o texto da revisão constitucional que reitera a constitucionalização
do serviço público de rádio e televisão, princípio que o PSD queria ver retirado do texto
fundamental.
17 - O Governo aprova um decreto-lei que define o regime de operadores de rede de distribuição
de TV por cabo.
18 - Segundo o DN, a SIC cancelou o apoio de 35 mil contos a um filme de Paulo Branco por ele
ter dito àquele jornal que a estação "roçava a pornografia".
19 - António Sala anuncia a intenção de deixar a apresentação do programa Despertar, da
Renascença, o de maior audiência na rádio portuguesa.
20 - Antestreia do filme "Porto Santo" de Vicente Jorge Silva.
23 - Assembleia de accionistas da TVI aprova contas de 1996 com um prejuízo de 16,9 milhões
de contos.
24 - O Grupo PRISA e a Editoriale La Reppublica vendem as suas participações (de 16,75%
cada uma) na Público-Comunicação Social a Belmiro de Azevedo (Pargeste - Interlog).
28 - A AACS dá parecer favorável à nomeação de David Borges para director de informação da
RDP, em substituição de Adelino Gomes, que se havia demitido.
30 - Lançado o primeiro número da revista social VIP, do grupo Impala, com uma tiragem de 210

mil exemplares.
31 - A agência Lusa transforma-se em sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos
e aumenta o seu capital social, como medidas para sanear as contas da empresa.
31 - A Assembleia da República aprecia um pedido de ratificação de um ponto do decreto-lei da
Rádio, no sentido de reduzir a potência das rádios locais, confinando a sua recepção aos
concelhos para que se encontrem licenciadas.
31 - Encerra a estação XFM, do Grupo Lusomundo.
Internacional
2 - Bill Clinton apresenta relatório sobre o desenvolvimento da Internet, defendendo a rede
mundial como área de comércio livre de impostos e calculando que, dentro de 10 anos, ela será
palco de 10 a 20% das transacções comerciais.
Agosto
1- Fernando Seara é eleito presidente do Conselho de Opinião da RTP.
4 - São abertas as candidaturas de uma dezena de estações de radiodifusão que pretendem a
classificação de rádio temática.
Internacional
1 - A MTV Europe comemora dez anos de vida, tendo passado de uma audiência potencial de
1,6 milhões de lares e um único canal para 57 milhões e quatro serviços distintos.
31 - Morte da princesa Diana num acidente de carro, num túnel parisiense, quando era
perseguida por um grupo de paparazzi. O facto suscita uma onda de contestação ao jornalismo
de escândalos e sensacionalista.
Setembro
3 - No dia em que se vota na Assembleia da República a revisão da Constituição, é inaugurado o
Canal Parlamento, distribuído pela TV Cabo, por ora na zona de Lisboa e só a partir dos inícios
de 1998 em todo o país.
8 - Inicia-se mais um Curso da Arrábida, dirigido por Mário Mesquita, sobre "Jornalismo:
transmissão de conhecimentos ou degradação do saber?".
9 - A TV Cabo, a SIC e a Globo constituem um consórcio com vista à criação de uma empresa
de 'pay TV", num negócio da ordem dos dois milhões de contos.
9 - Surge nas bancas a nova revista "Super Moto".
11 - A SOCI compra a rede de rádio regional do Sul, onde opera a Rádio Nostalgia, juntando-a
às duas redes nacionais da Rádio Comercial, que também comprou em Abril último. Passa a ser
assim o segundo maior operador privado de rádio, a seguir à Igreja Católica.
13 - Daniel Catalão recebe o prémio de Grande Reportagem da Associação Portuguesa de

Radiodifusão.
15 - Inicia-se na RTP2 um espaço diário de programação ocupado proporcionalmente por 13
confissões religiosas, previsto na Lei de Televisão desde 1990.
15 - A SIC inicia emissões de quatro horas diárias para França, na sequência de um acordo
entre a estação e a TPS - Télévision par Satellite.
16 - A Antena 1 passa a incluir o programa Contra-informação na sua programação diária
17 - É divulgado o ante-projecto governamental de Lei da Televisão, suscitando polémica a
medida que prevê restrições em matérias informativas difundidas antes das 22 horas.
19 - O director do Público, Nicolau Santos, demite-se do cargo, depois de, na véspera, se terem
demitido todos os directores-adjuntos e subdirectores, bem como a maior parte dos editores.
Nuno Pacheco fica a assegurar o cargo.
19 - Morre aos 79 anos Ramiro Valadão, presidente da RTP na altura do 25 de Abril e que
continuava a definir-se como "antidemocrático".
23 - Estreia na RTP1 a novela portuguesa "A Grande Aposta", produzida pelas NBP.
26 - O Conselho de Opinião da RTP decide criar grupos de trabalho para acompanhar seis áreas
específicas da programação: produção nacional, infância e adolescência, violência, língua,
cultura e património, informação e desporto.
27 - Segundo o "Expresso", a CGD terá notificado a Universidade Católica, o Santuário de
Fátima e a Rádio Renascença, entre outras instituições ligadas à Igreja, para pagarem de
imediato 2,3 milhões de contos relativos à dívida contraída pela TVI.
27 - Também segundo o "Expresso", Pinto Balsemão escreveu a Arons de Carvalho a manifestar
a sua discordância de fundo com o anteprojecto de nova lei de televisão.
29 - Inicia-se na RTP a emissão de "O Jardim da Celeste", um programa educativo com 90
episódios de meia hora, direccionado para o público dos 2 aos 6 anos.
Internacional
6 - Funeral da princesa Diana seguido pela TV por largas centenas de milhões de pessoas em
todo o mundo.
18 - O magnata e dono da CNN Ted Turner anuncia a intenção de doar 1000 milhões de dólares
à ONU ao longo dos próximos dez anos.
25 - A Imprensa inglesa decide subscrever um código de boa conduta que limita os movimentos
dos jornalistas, nomeadamente dos fotógrafos, na sequência da polémica aquando da morte da
princesa Diana.
30 - A Microsoft lança a nível mundial a versão 4.0 do Internet Explorer.

Outubro
1 - Sai o primeiro número da revista "PM-Política Mesmo", do grupo Semanário, dirigida por
Pedro Santana Lopes.
4 - Casamento da infanta Cristina, de Espanha, converte-se em acontecimento mediático com
megacobertura da TVE.
4 - Estreia na RTP a série juvenil "Riscos", que aborda problemas das jovens gerações.
5 - A SIC completa cinco anos de vida.
6- Vai para o ar a nova grelha da Rádio Comercial, que pretende concorrer com a RFM.
9 - É inaugurado na Rua do Instituto Industrial, em Lisboa, o Museu das Comunicações, um
projecto conjunto do Instituto das Comunicações de Portugal, dos CTT e da Portugal Telecom.
11 - É publicado um decreto-lei que define as condições de emissão, renovação e suspensão ou
cassação da carteira profissional de jornalista.
13 - O filme "O Carteiro de Pablo Neruda" completa dois anos ininterruptos de exibição, no
cinema Mundial, em Lisboa.
14 - O jornal "A Capital" volta a ter uma única edição, ao princípio da tarde, depois do insucesso
de uma edição matutina e outra vespertina, em vigor desde Novembro de 1996.
15 - Dados da APCT divulgados pela 'Briefing', relativos ao segundo trimestre, indicam a
continuação da tendência de queda nas vendas dos jornais diários, já detectada no primeiro
trimestre de 1997.
16 - Constituída a Vox - Associação de Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa,
do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Macau, Angola e S. Tomé e Príncipe.
17 - Inicia-se na Universidade Independente, em Lisboa, um curso de pós-graduação em
Comunicação e Marketing Político.
18 - Crónica de João Carreira Bom, na revista do Expresso, no qual Balsemão é comparado ao
dono da "Maria" e a SIC referida como empresa de reciclagem de telelixo, leva à suspensão da
colaboração do autor.
21 - Polémica em torno do programa da SIC "Os filhos da Nação" pela confusão lançada entre
acontecimentos reais e fabricados pelo canal. Por outro lado, no canal franco-alemão ARTE
passa o documentário "Cette télévision c'est la vôtre", sobre a SIC, na qual se evidenciam as
práticas internas da estação de corrida às audiências a qualquer preço.
22 - Publicado decreto-lei que igualiza os preços dos jornais e revistas distribuídos nos Açores e
Madeira aos do Continente, passando o Estado a assumir as despesas de transporte.
23 - Inicia-se em Lisboa um encontro de dois dias dos professores dos cursos tecnológicos de
comunicação, promovido pelo projecto 'Público na Escola'.

24 - O semanário "O Independente" adopta o formato 'broadsheet', passando a revista a
designar-se "Indy".
24 - Dados relativos a Setembro, indicam que o total de clientes de telemóveis em Portugal é de
1.136.342.
24 - Relatório "TV sem fronteiras" relativo a Janeiro 95-Julho 97, divulgado pela Comissão
Europeia alude a um excesso de publicidade nos canais portugueses relativamente aos limites
impostos na Convenção
25 - Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD, ameaça vir a propor no Parlamento a privatização
da RTP, se se mantiver a alegada "manipulação, parcialidade, injustiça e ineficácia da televisão
pública".
27 - Um protocolo entre a Portugal Telecom e departamentos governamentais prevê a
manutenção dos preços de acesso à Internet até ao ano 2000, registando-se mesmo reduções
em horários diurnos.
27 - Segundo um relatório do Observatório Europeu do Audiovisual, divulgado em Estrasburgo,
Portugal foi o país da União Europeia que mais cresceu em termos de acesso à TV por cabo de
1996 para 1997, passando de 485 mil para 1.116 mil casas cabladas.
28 - A Edipresse anuncia a decisão de suspender a revista 'História', depois de 20 anos de
publicação.
29 - Sai o primeiro número da revista "Factos" pertencente ao grupo Semanário e dirigida por
Dinis de Abreu. Ocupa a maior parte da redacção do extinto "Manhã Popular".
30 - Luís Penha e Costa é eleito presidente da AIND - Associação da Imprensa Não-Diária,
derrotando o candidato da Controljornal, holding de Balsemão.
Internacional
7 - Rupert Murdoch, dono de vários jornais sensacionalistas, defende, num discurso em Adelaide
(Austrália), que as medidas de protecção do direito à intimidade apenas aproveita aos poderosos
e não ao cidadão comum.
8 - A empresa canadiana Nortel e a britânica United Utilities anunciam uma nova tecnologia que
permitirá aceder à Internet através da rede eléctrica e a uma velocidade bastante superior à que
é possível pela rede telefónica.
10 - O desenhador Mike Judge decide pôr fim aos seus bonecos Beavis & Butthead, cujas
histórias eram emitidas na MTV, suscitando polémicas e queixas junto do canal.
20 - O Departamento de Justiça norte-americano decide investigar eventuais práticas
monopolísticas da Microsoft.
20 - Começam nos países da União Europeia os Netd@ys, iniciativa destinada a incentivar a
introdução e uso do multimédia e da Internet nas escolas.
23 - A conferência dos presidentes dos grupos políticos do Parlamento Europeu decide atribuir o

Prémio Sakharov para a Liberdade de Espírito à jornalista argelina Salima Ghezali, pela sua
militância contra a censura e em defesa dos direitos humanos.
28 - Segundo um estudo da organização europeia Prix Niki, as imagens estereotipadas das
mulheres na televisão mudaram pouco nos últimos anos (síntese dos resultados no DN).
31 - A livraria Amazon.com, a primeira a vender exclusivamente através da Internet, chega ao
milhão de clientes.
Novembro
3 - A TVI começa a emitir, em substituição de "Xica da Silva", a novela "As pupilas do senhor
reitor", apresentada como "a mais portuguesa das novelas brasileiras".
5 - A SIC assina com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa um protocolo para a transmissão
dos sorteios do Totoloto e da Lotaria.
6 - Inicia-se em Lisboa o 9º Fórum Europeu de Televisão e Cinema, organizado pelo Instituto
Europeu de Comunicação, que é presidido por Pinto Balsemão.
7 - Na discussão do Orçamento do Estado para 98, o PSD volta a insistir na ideia da privatização
da RTP e da RDP.
10 - A SIC transmite o documentário "Cette télévision c'est la votre", sobre si própria, da autoria
de Mariana Otero e originariamente produzido para o canal franco-alemão ARTE.
11 - Publicado no 'Diário da República' o novo regulamento de atribuição e cassação da carteira
profissional de jornalista (DL 305/97).
11 - O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa defende, perante os seus pares, "a
necessidade de um diário católico nacional que proponha o pensamento da Igreja".
11 - É constituído em Lisboa o CIMJ - Centro de Investigação sobre os Media e o Jornalismo.
12 - Debate promovido pela Distrital de Lisboa do PSD sobre o serviço público de TV.
12 - A reportagem "A condição humana", sobre as urgências dos hospitais portugueses, de
Rodrigo Guedes de Carvalho, Dulce Salzedas e Renato de Freitas (SIC) ganha o prémio
especial do Festival Figra, França.
13 - Publicado no 'Diário da República' o despacho de classificação das rádios temáticas.
14 - O Sindicato dos Jornalistas acusa, em comunicado, a directora da RTP-Açores de
ingerência no trabalho da redacção, o que estaria na origem de um crescente mal-estar e
demissões de jornalistas.
17 - A agência Lusa passa a sociedade anónima
19 - Inicia-se um ciclo de conferências intitulado "No mundo das ondas, das palavras e das
coisas - os labirintos dos media" promovido pela Universidade de Lisboa.

19 - A RTP transmte o filme "A lista de Schindler", no âmbito de um pacote de filmes de
Spielberg disputado também pela SIC.
19 - Os jornalistas Paulo Tavares (TSF), Miguel Ganhão Pereira (TVI) e José Vegar ('Expresso')
partilham o prémio de cinco mil contos de melhor jornalista do ano, atribuído pela Universidade
Moderna.
20 - O ministro António Vitorino anuncia a sua demissão, na sequência de uma pergunta do
jornal 'Público', no âmbito de uma investigação sobre o 'caso Saleiro' (governador civil de Beja).
24 - O 'Público' lança o Concurso Nacional de Jornais Escolares, contemplando o suporte papel
e electrónico.
28 - O grupo Warner-Lusomundo abre ao público, no Centro comercial Maiashopping, na Maia,
um multiplex de onze salas de cinema com capacidade para 1673 espectadores.
28 - Lançada a publicação semestral 'Consumo Obrigatório', em suplemento ao 'Diário
Económico'.
28 - A Lusomundo e a TV Cabo anunciam a intenção de criar um canal regional no Norte do
país, durante o acto de assinatura de um protocolo de participação na 'Premium TV' (nova
sociedade de TV Cabo para implementação de canais codificados de cinema).
28 - A Lusomundo decide encerrar, por razões económicas, a estação radiofónica FM Radical
(que havia nascido como Rádio Energia).
29 - Centena e meia de professores, formadores e investigadores de comunicação fundam em
Lisboa a SOPCOM - Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação.
29 - Vicente Jorge Silva anuncia o fim da sua colaboração no 'Público', alegando não querer "ser
uma mera presença simbólica do espírito original" do jornal.
29 - A Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas manifesta-se contra o
anteprojecto da nova Lei do Cinema elaborado pelo Ministério da Cultura, através do IPACA,
nomeadamente devido ao problema das quotas de origem europeia.
Internacional
9 - A BBC lança o canal informativo por cabo 'News 24', 24 horas por dia.
24 - Desencadeia-se nos EUA um debate originado pelo facto de a 'Newsweek' ter retocado, na
sua foto de capa, a dentadura da mulher que teve sete gémeos. A revista foi forçada a alterar a
capa.
26 - As estações televisivas italianas assinam um acordo de auto-regulação, que incide sobre a
apresentação de cenas violentas, nomeadamente nos programas informativos, entre as 7 da
manhã e as 22.30.
27 - O grupo britânico ITN adquire ao grupo francês de telecomunicações Alcatel-Alsthom 49 por
cento do Euronews (os restantes 51 por cento continuam nas mãos de 18 estações públicas da
Europa).

28 - Associações de pais, de consumidores e sindicais, bem como individualidades do campo da
cultura e da educação apresentam em Madrid um manifesto contra o 'Telelixo' das televisões.
Dezembro
1 - Livros, revistas e jornais passam a custar nas regiões autónomas o mesmo que no
continente, com a entrada em vigor do DL 284/97.
4 - Governo decide tirar a tutela da pasta da Comunicação Social do âmbito do ministro da
Administração Interna, na sequência de críticas por este acumular com a tutela do Serviço de
Informações e Segurança.
4 - Iniciam-se na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, as Jornadas sobre TV Regional e
Regionalização.
8 - A RTP começa a transmitir alguns dos seus programas em ecrã panorâmico (formato de
16:9).
8 - A Comissão Europeia divulga o Livro Verde para a Convergência das Telecomunicações,
Media e Tecnologias de Informação.
13 - Um acordo com a empresa que organiza a Volta a Portugal em Bicicleta faz com que esta
prova volte à RTP até ao ano 2000.
16 - Sarsfield Cabral entra em funções como novo director do 'Público'.
16 - A RTP organiza em diversos pontos do país um 'casting' destinado a escolher 180
candidatos a apresentadores de televisão.
17 - Isabel Horta, da SIC, e dois jornalistas do 'Público', Nuno Ferreira e Carlos Lopes, vencem o
prémio de reportagem (imprensa e televisão, respectivamente) instituído pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
19 - Um ex-director de 'O Independente', um jornalista deste semanário e a própria empresa
proprietária são condenados por abuso de liberdade de imprensa, num processo interposto pelo
presidente da Câmara do Porto, Fernando Gomes.
23 - O Governo anuncia , em declarações ao jornal 'Público', ir renovar por mais três anos os
mandatos dos presidentes da RTP e RDP.
25 - Completam-se 20 anos sobre a morte de Charles Chaplin. A RTP2 dedica ao actor e
cineasta a sua rubrica "Cinco Noites, Cinco Filmes".
29 - O Conselho de Opinião da RTP dá parecer negativo ao Plano de Actividades e ao
Orçamento da estação, em reunião com o Conselho de Administração da empresa.
31 - Encerra a delegação de 'A Capital' no Porto.
Internacional
4 - Em Washington termina em acordo um congresso de cerca de 400 empresas fornecedoras

de serviços na Internet com o vice-presidente Al Gore, com vista à protecção das crianças face à
pornografia.
15 - É anunciado projecto da BBC de gravar depoimentos de perto de três mil pessoas a falar
sobre as suas vidas durante o século XX, naquele que será o maior arquivo histórico oral da GrãBretanha.
17 - Um programa de animação baseado num jogo vídeo da Nintendo é tido como estando na
origem da hospitalização de cerca de 700 pessoas, na sua maioria crianças, no Japão, devido a
epilepsia fotossensível.
19 - Entra em vigor um novo código de ética profissional da imprensa da Grã-Bretanha, na
sequência da onda de críticas surgida com o caso da Princesa Diana.

1998
Janeiro
6 - O semanário 'Expresso' faz 25 anos e anuncia diversas iniciativas que se prolongarão por
todo o ano.
7 - Entra em funcionamento a RTP África, um investimento de mais de dois milhões e meio de
contos.
7 - Jornalistas do JN decidem em plenário uma greve para o dia 19, como forma de pressionar a
Administração a negociar um acordo de empresa.
8 - O ministro Jorge Coelho deixa a tutela da comunicação social, a qual passa para o Ministério
da Juventude, Desporto e Toxicodependência.
8 - Começa a ser publicado o semanário 'Jornal de Negócios'.
10 - Segundo o 'Público', a RTP e a agência Publicis foram multados em, respectivamente, 1000
e 500 contos pela emissão de um anúncio a um perfume, feito em francês.
12 - Iniciam-se em Portugal as emissões experimentais de rádio digital, a partir dos estúdios de
Lisboa da RDP.
15 - Lançada em Lisboa a obra 'Os Comics em Portugal', uma história da BD, da autoria de
António Dias de Deus.
15 - A TV Cabo inclui o canal Viver/Vivir no seu menu, em substituição do canal Estilo.
17 - Um grupo de 11 jornalistas da RTP-Porto manifesta descontentamento por ter sido enviado
um jornalista de Lisboa ao Norte para entrevistar o presidente do Benfica, caso ocorrido na
sequência de alegações de sonegação de imagens inconvenientes para o F.C.Porto.
18 - O JN inaugura uma mudança radical de formato, passando a uma dimensão próxima da
tablóide, alterando o grafismo, criando páginas específicas para Norte e Sul do país e reduzindo
o preço de capa para os cem escudos nos dias úteis.
21 - Rogério Santos lança o livro "Os novos media e o espaço público" (Gradiva).
29 - É relançado o título 'Vida Mundial', sob a forma de uma revista de periodicidade mensal,
dirigido por José Goulão.
29 - A agencia noticiosa norteamerciana Associated Press completa 150 anos de vida.
Internacional
13 - Completa-se um século sobre o manifesto 'J'accuse', de Émile Zola, sobre a condenação de
Dreyfus.
14 - O 'Times', de Rupert Murdoch, lança uma ofensiva colocando a edição de sábado a 20
pence (cerca de 60 escudos).

16 - Grupos privados adquirem 75 por cento do capital do jornal dos ex-comunistas italianos
'L'Unitá'
17 - Desencadeia-se o escândalo do affaire entre o Presidente dos EUA e a estagiária Monica
Lewinski, quando Matt Drudge, num boletim divulgado na Internet, anuncia que a revista
'Newsweek' tinha em seu poder uma autêntica 'bomba de relógio prestes a explodir na Casa
Branca'.
19 - O grupo multimédia Voz, editor nomeadamente de 'La Voz de Galicia', adquire o jornal
'Diário 16'.
21 - Rebenta no "Washington Post" o escândalo que envolve o presidente Bill Clinton em crimes
de perjúrio relacionados com aventuras sexuais. A 'Newsweek' tinha tido acesso à história mas
tinha recusado a publicação.
22 - A Microsoft compromete-se diante das autoridades judiciais norte-americanas a
comercializar o seu sistema Windows sem vincular a ele o software de navegação, o Internet
Explorer.
Fevereiro
2 - A RTP, a TV Cabo e a Olivedesportos assinam um protocolo que cria um canal de televisão
codificado, inteiramente dedicado ao desporto.
2 - A SIC passa a emitir, durante um mês, o seu telejornal da hora do almoço a partir do Porto.
2 - A Rádio Alfa, de Paris (de emigrantes portugueses) e nove rádios locais portuguesas assinam
em Lisboa um protocolo, mediante o qual todas as estações irão fazer em simultâneo um mesmo
programa.
3 - A RTP assina com a Deutsche Telekom um acordo que vai permitir a inclusão da RTPi no
primeiro pacote digital das redes de cabo e satélite naquele país.
5 - A figura do "Diácono Remédios", criada e interpretada por Herman José, é considerada a
revelação televisiva do ano de 1997 pela Associação de Telespectadores.
6 - Realiza-se na Bedeteca de Lisboa um debate sobre a série Dragon Ball, organizado pela
Associação Educação e Media.
6 - Tem início em Trento (Itália) um congresso sobre 'Os media regionais - uma voz pela Europa',
que havia sido proposto pela portuguesa Helena Vaz da Silva.
7 - O 'Expresso' começa uma campanha de publicidade sensacionalista em torno de uma
entrevista feita em Lisboa por José Pedro Castanheira a Rosa Casaco.
9 - A Associação Portuguesa de Espectadores de Televisão abre o seu site na Internet.
10 - Realiza-se em Lisboa um encontro promovido pela AACS, com vista à criação de um Fórum
permanente de debate sobre os media. No discurso de abertura, o presidente da AR, Almeida
Santos, propôs o regresso da taxa de TV.

10 - Luciano Patrão em representação do JN', é eleito presidente da Associação da Imprensa
Diária.
11 - O Canal Parlamento passa a ter cobertura nacional.
12 - Ordem de serviço da Administração da RTP estabelece que em princípio os
correspondentes no estrangeiro devem mudar de três em três anos.
17 - O 'Jornal da Região' é lançado em Setúbal (depois, de Sintra, Cascais e Oeiras), tendo já
atingido os 325 mil exemplares.
18 - Constituída a 'Work Media', uma editora constituída para lançar duas publicações em torno
do mundo e dos problemas da publicidade.
19 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de uma nova Lei da Televisão, a submeter à
Assembleia da República.
19 - Encontro da Associação Educação e Media, no Porto, sobre o tema 'As imagens da imagem'
e que contou com a participação de David Buckingham.
20 - Lançada no Porto uma antologia de reportagens de imprensa premiadas nos últimos 10
anos em Portugal, numa iniciativa da Comissão Organizadora do 3º Congresso dos Jornalistas
Portugueses.
20 - A TVI completa cinco anos de vida.
26 - Inicia-se em Lisboa o 3º Congresso dos Jornalistas Portugueses, subordinado ao tema
"Jornalismo real, jornalismo virtual".
26 - António Mega Ferreira recebe o prémio de personalidade do ano de 1997 atribuído pela
Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.
28 - Segundo um estudo da Sabatina, o investimento em publicidade cresceu em 1997, em
Portugal, 22 por cento, tendo o investimento global sido da ordem dos 210 milhões de contos.
28 - A RTPi inicia as transmissões por satélite em suporte digital para os Estados Unidos da
América.
28 - A Edipresse encerra na Suiça "Le Journal de Genève" et "Le Nouveau Quotidien" e abre "Le
Temps".
Internacional
1 - Rosie Boycott é a primeira mulher a assumir a direcção de "The Independent", um jornal
britânico de referência, em situação de crise.
8 - Morre em Filadélfia, EUA, um dos pioneiros do jornalismo de investigação, William Lambert,
que recebeu por duas vezes o prémio Pulitzer.

Março
1 - A TSF Rádio Jornal completa dez anos de emissões, tendo, na opinião da generalidade dos
observadores, marcado decisivamente o modo de fazer rádio em Portugal.
1 - A RTPi passa a poder ser recebida nos EUA com uma antena de 35 cm.
1 - Jorge Wemans cessa funções como provedor do leitor do "Público", sem que a Direcção
tenha encontrado um substituto.
2 - Diogo Pires Aurélio inicia funções como novo provedor do leitor do DN.
4 - Termina em Lisboa o 1º Encontro de Jornalistas de Línguas Ibéricas.
4 - O 'Expresso' inaugura no Museu da Electricidade, em Lisboa, uma exposição comemorativa
dos seus 25 anos, a qual percorrerá, depois, várias regiões do país.
4 - Demite-se o director de Informação da agência Lusa, Rui Avelar.
5 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de nova lei de televisão.
5 - No dia do oitavo aniversário do 'Público' é apresentado o "Livro de Estilo" do jornal que
começa também a publicar três páginas diárias com informação económica de "The Wall Street
Journal". No mesmo dia, demite-se o director, Sarsfield Cabral.
6 - Apresentada, em Lisboa, a Televisão Interactiva das Comunidades, uma iniciativa do Centro
de Investigação para Tecnologias Interactivas (CITI), da Universidade Nova e do Centro de
Estudos de Telecomunicações (CET) da Portugal Telecom, com a cooperação da Sojornal e da
SIC para os conteúdos informativos.
7 - Segundo o Expresso, Portugal é o principal mercado de telenovelas da Rede Globo,
absorvendo 60 por cento das exportações daquele grupo brasileiro.
9 - Demissão de Joaquim Furtado e da restante equipa directiva da informação e programação
da RTP.
10 - Nomeação de Maria Elisa e de Grego Esteves para directores de Programação e
Informação da RTP, respectivamente.
12 - O Conselho de Ministros aprova uma resolução que concede direito de recusa de
publicidade domiciliária aos consumidores.
13 - A Casa da Imprensa, a Ordem dos Médicos e uma empresa farmacêutica assinam um
protocolo com vista à formação e actualização de jornalistas na área da saúde.
13 - A Assembleia Geral de accionistas da SIC aprova o relatório e contas de 1997 com um
resultado líquido de 3,025 milhões de contos (um acréscimo de 58,8 por cento em relação a
1997). As receitas publicitárias da estação representaram 55 por cento dos investimentos em
publicidade televisiva.
14 - Inicia-se na FIL, em Lisboa o Mercado Internacional do Audiovisual.

16 - Inicia-se a Semana dos Media na Escola, promovida pelo Instituto de Inovação Educacional.
20 - O Tribunal Cível de Lisboa manda apreender a revista Factos, dando razão à queixa de
plágio apresentada pela publicação suíça 'Facts'.
21 - Anunciados lucros da ordem dos 70 milhões de contos para a Portugal Telecom, um
crescimento de 27,6 por cento relativamente a 1997.
23 - Na esteira do que fizera o JN, o 'Diário de Notícias' baixa para cem escudos o preço da sua
edição de segunda a sexta.
23 - Cristina Ponte lança o livro "Televisão para Crianças - o Direito à Diferença".
24 - A revista Visão completa cinco anos de vida.
25 - Sai o novo número 1 da 'Factos', com um grafismo diferente e um novo director.
26 - Termina em Lisboa o congresso da APAP (Associação Portuguesa de Empresas de
Publicidade e Comunicação) sob o tema "Reflectir para o 3º Milénio".
26 - O Terràvista, um espaço de alojamento de paginas portuguesas na Web completa um ano
de vida com cerca de 20 mil inscritos.
27 - O JN e o DN passam a ser postos à venda em quatro cidades do Norte de Espanha: Vigo,
Baiona, Pontevedra e Santiago de Compostela.
29 - Um mega-almoço com mais de 15 mil pessoas em pleno tabuleiro da nova ponte Vasco da
Gama é a forma encontrada por uma empresa de detergentes para fazer uma campanha
publicitária.
30 - Assembleia Geral da RDP aprova o relatório e contas relativo a 1997 com um lucro de cerca
de um milhão de contos.
31 - O 'Público' fecha as contas de 1997 com resultados negativos de 88 mil contos (364 mil no
ano anterior).
Internacional
3 - A revista 'Time' comemora 75 anos, com uma gala com a presença, entre outros, de Bill
Clinton, Gorbatchov, Bill Gates, entre muitos outros.
5 - Realiza-se em Londres a primeira reunião plenária da Euralva, Aliança Europeia de Ouvintes
e Espectadores.
11 - Anunciada a fusão da Compagnie Générale des Eaux, o maior grupo industrial francês, com
o maior consórcio francês de comunicação social, a Havas.
13 - A Federal Communications Commission (EUA) aprova a obrigatoriedade de instalação do
dispositivo 'v-chip' na fabricação e comercialização de televisores até 1 de Janeiro de 2000.
23 - O grupo alemão Bertelsmann adquire o controlo da Random House, a maior e mais

importante editora norte-americana.
23 - A 70ª edição dos Óscares dá
Abril
1 - O Sindicato Nacional dos Professores Licenciados aresenta ao secretário de Estado da
Comunicação Social uma queixa contra a RTP pela representação dada da escola no programa
'As lições do Tonecas' e na série 'Riscos'.
1 - Morte do jornalista Mário Rodrigues, ex-jornalista do 'Expresso' e membro da Direcção do SJ.
1 - António Vitorino é ilibado da suspeita de fuga ao pagamento de sisa, que havia sido lançada
por artigos na comunicação social.
2 - Decorre em Lisboa, durante três dias, o Internet World Portugal'98.
3 - A UE publica o seu terceiro relatório sobre a aplicação da Convenção TV Sem Fronteiras, no
qual Portugal surge entre um grupo de seis países que não cumprem a norma que estimula a
que mais de 50 por cento da programação seja de origem europeia.
3 - O ex-governador civil de Beja é ilibado pelo Ministério Público das acusações de ilícitos
fiscais, divulgadas na Imprensa.
3 - O programa radiofónico 'Em Órbita' volta a estar no ar, agora na Antena 2.
4 - Estreia na RTP a série 'Major Alvega', que junta personagens reais a cenários de animação e
se baseia numa conhecida personagem de banda desenhada dos anos 60.
5 - O 'Jornal da Noite' da SIC e o seu apresentador José Alberto Carvalho são galardoados com
os prémios de, respectivamente, melhor programa de informação e melhor apresentador, na
Festa dos Globos de Ouro Caras/SIC.
7 - Inaugurado novo Centro de Produção da RDP em Ponta Delgada.
9 - Noticiados problemas salariais no 'Semanário'.
14 - Assembleia de credores da TVI para decidir o futuro da empresa.
17 - Um primeiro volume de memórias da RTP centrado nos anos de 1957 a 1979 é apresentado
por Vasco Hogan Teves, com a chancela da TV Guia Editora.
19 - O programa da RTP 'Domingo Desportivo' passa a ter duas edições.
21 - Arranca em Portugal o projecto-piloto de utilização de transacções seguras na Internet,
gerido pela UNICRE.
22 - O PSD apresenta na Assembleia da República um projecto de lei de privatização da RTP.
22 - Nicholas Negroponte profere em Lisboa uma conferência organizada pela Dun Bradstreet e

pelo 'Expresso', no âmbito das comemorações dos 25 anos deste jornal.
22 - A nova Direcção da RTP decide suspender o programa 'Obrigado por tudo' por falta de
qualidade.
23 - Aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de nova Lei da Alta Autoridade para a
Comunicação Social, na sequência da última revisão constitucional.
23 - Publicação do nº 1 de 'Super Interessante', editado pela Abril/Controljornal.
26 - Um português ganha a final europeia do 'Chuva de Estrelas', depois de ter vencido as
eliminatórias na SIC.
27 - A SIC emite, durante duas semanas, o seu 'Primeiro Jornal' a partir da cidade de Braga.
28 - Colóquio sobre "O acesso dos jornalistas às fontes de informação" promovido pela AACS e
SJ.
28 - Festa de lançamento do canal generalista brasileiro da Globo GNT (Globosat Network),
incluído no pacote da TV Cabo, que passará a incluir ainda o Canal Brasil.
29 - A Rádio Comercial apresenta ao público a sua nova imagem, enquanto o SJ se manifesta
preocupado com a redução do número de profissionais e a deterioração das condições de
trabalho naquela estação.
29 - Publicação do mapa de frequências disponíveis para emissões de rádio de de cobertura
local.
29 - Debate em Braga sobre a viabilidade de "um grande jornal diário de inspiração cristã",
promovido pelo Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais.
30 - A AR aprova na generalidade a nova lei da televisão.
Internacional
6 - Inicia-se em Birmingham (Reino Unido) a Conferência Europeia sobre o Audiovisual sobre o
tema 'Os desafios e possibilidades da era digital'.
16 - O pequeno livro de Serge Halimi 'Les Nouveaux Chiens de Garde' (sobre os jornalistas
rendidos à lógica do mercado) atinge a tiragem de 135 mil exemplares (12 reimpressões
sucessivas, desde Novembro de 1997).
16 - Investigadores de quatro universidades norte-americanas que analisaram 9 mil horas de
programação televisiva de horário nobre conclui que o índice de violência aumentou.
22 - Pelo quarto ano consecutivo, uma organização não governamental lança e alimenta uma
campanha que incentiva os americanos a desligar a TV durante uma semana.
23 - Divulgada a existência de uma poderosa rede herdada da guerra fria capaz de gravar, a
partir dos satélites Intelsat, dois milhões de comunicações pessoais, institucionais, económicas
(telefone, fax, e-mail) por minuto.

26 - Descobre-se nos EUA que um talentoso 'jornalista' publicara nos últimos anos inúmeras
reportagens no respeitável "The New Republic" que não passavam de produto da sua
imaginação.
Maio
1 - O 'Expresso' noticia uma aliança entre a Sonae e a Lusomundo/Cisneros para a corrida ao
controlo da TVI.
1 - Segundo o 'Público', a Lusomundo vai adquirir pelo menos metade do capital do 'Jornal do
Fundão', fundado em 1946 por António Paulouro e que tira 20 mil exemplares.
1- A revista 'Selecções do Reader's Digest' passa a adoptar um novo visual, deixando de
publicar o índice na capa.
2 - A RTP atinge, no seu share médio relativo a Abril, o valor mais baixo de sempre (30,8).
3 - A RTP estreia "Assalto à televisão" um programa que escolhe os bastidores da TV como
cenário para um casting que vai submeter 160 potenciais talentos televisivos a uma bateria de
provas diversificadas.
3- Comemora-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, recordando os 500 jornalistas mortos
nos dez anos anteriores no exercício da sua profissão.
3 - Morte do jornalista César Camacho.
4 - Bernard Pivot grava um dos seus 'Bouillon de Culture' em Portugal e sobre a cultura
portuguesa.
4 - Morte do jornalista António Lage.
5 - Saída do diário '24 Horas', do grupo suiço Edipresse, dirigido por Rocha Vieira, um projecto
que terá orçado em 1,5 milhão de contos.
5 - A Sonae adquire créditos de 2,3 milhões de contos a credores da TVI tornando-se assim o
maior credor desta estação.
5 - A RTC anuncia ter passado a ser possível comprar espaço publicitário e enviar ordens de
publicidade via Internet.
5 - Sai para as bancas a revista "Economia Pura", do Grupo Semanário.
6 - O Partido Popular inicia uma cruzada pública contra a violência na televisão, defendendo a
realização de um estudo com vista à introdução do 'V-chip'.
11 - A reportagem "Bunkers", de José Rodrigues dos Santos, sobre a cobertura dos distúrbios na
Albânia em 1997 recebeu o prémio da CNN para a melhor reportagem internacional.
12 - O Observatório de Imprensa organiza em Lisboa um debate sobre "A comunicação social e

a cobertura do referendo sobre o aborto".
12 - "O futuro da imprensa escrita" é o tema de uma conferência promovida em Lisboa no âmbito
dos 25 anos do 'Expresso', com Joan Antonio Giner e Thomaz Souto Corrêa.
13 - A AACS dá razão ao jornalista José Peixe, relativamente à recusa da directora de 'A Capital'
em publicar um texto do jornalista.
13 - O Parlamento Europeu aprova uma medida que interdita a publicidade ao tabaco nos meios
de comunicação, medida que provoca viva reacção dos editores de jornais e das indústrias
tabaqueiras.
14 - Anunciada a criação de um instituto de formação para jornalistas dos PALOP, promovido
pela SECS e que deverá arrancar no final de 1999.
15 - O grande prémio Gazeta de Jornalismo é atribuído a Carlos Pinto Coelho, pelo seu
programa de informação cultural 'Acontece'. Luís Osório, do DN, recebe o prémio revelação de
jornalismo.
17 - É anunciado que a CAEM vai avançar com uma auditoria às duas empresas de audiometria,
com o fim de acabar com o clima de suspeição que se tem criado.
18 - O novo bispo da Diocese do Porto, D. Armindo Lopes Coelho, cria um Gabinete de
Informação, cujo primeiro responsável é o jornalista e padre Rui Osório.
19 - A RTP começa a emitir 'Herman-98', o novo talk show de Herman José.
21 - A Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) queixa-se de que os canais televisivos
têm promovido em excesso os seus próprios programas, nomeadamente antes dos blocos
publicitários.
22 - Começa a emitir para a região de Lisboa a Rádio Expo, falada em cinco línguas e centrada
nas temáticas da Expo'98.
22 - O grupo Semanário decide encerrar o jornal 'Só Visto'.
23 - Termina em Macau o congresso nacional da imprensa regional portuguesa promovido pela
APIR.
25 - A APET abre uma linha de atendimento telefónico dos telespectadores, para receber as
suas sugestões e críticas.
25 - Assinada a revisão do CCT entre a AIND e o SJ (leque salarial entre 182.600 escudos para
o director e 55.200 para o candidato).
25 - É lançado em Lisboa a tradução do livro 'O jornalismo televisivo", do jornalista belga JeanJacques Jespers
25 - Inicia-se na RTP2 o programa 'Portugalmente' apresentado por Rita Ferro Rodrigues.

25 - O 'Público' noticia que o 'Expresso' passará a ter uma edição Norte a partir de Setembro.
27 - Reúne-se em Lisboa a World Federation Advertising, no seu encontro anual.
29 - AIND e AID debatem um estudo de Cristina Luz sobre os aspectos qualitativos do estudo
das audiências dos media em Portugal.
29 - Mudanças na gestão da AGB/Portugal, saindo Luís Queirós e entrando Helena Guimarães,
relacionadas com a intenção anunciada de alargar o painel de audiometria e melhorar os
processos de recolha da informação.
Internacional
2 - A Federação Internacional de Jornalistas organiza no Recife (Brasil) uma conferência
internacional na qual é aprovada o documento "Child rights and the media: guidelines for
journalists".
6 - O jornal britânico "The Guardian" denuncia que o muito premiado (e vendido para 14 países)
documentário "The Connection" sobre tráfico de droga era, afinal, um embuste.
14 - A agência de informação norte-americana Associated Press completa 150 anos de vida.
14 - Termina nos EUA, no meio de alguma histeria mediática, a série Seinfeld, há dez anos em
antena na NBC.
18 - Termina nos EUA a série Murphy Brown.
27 - A Comissão Europeia decide vetar a aliança dos grupos alemães de comunicação Kirch e
Bertelsmann na televisão digital, a que também estava associada a Deutsche Telekom, a fim de
prevenir uma situação de 'posição dominante'.
Junho
1 - Arrancam as emissões codificadas (e em regime de pay TV) da Praemium, com dois canais
dedicados ao cinema.
1 - A assembleia de credores da TVI vota por esmagadora maioria a passagem do controlo do
canal para a Sonae e a Lusomundo, esta associada ao grupo venezuelano Cisneros.
4 - O 'Público' anuncia uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que reconhece aos
jornalistas o direito de consulta de processos judiciais transitados em julgado (salvaguardando as
situações em sentido contrário previstas na lei).
5 - A Assembleia da República vota unanimemente, na generalidade, a nova Lei de Imprensa e
por maioria (voto contra do PP e abstenções do PCP e PSD) as alterações à Lei da Alta
Autoridade para a Comunicação Social.
5 - PSD entrega na AR projecto de lei com vista à privatização da RDP.
13 - O CENJOR é reeleito para a Direcção da Associação Europeia de Formação em Jornalismo,
numa assembleia realizada em Maastricht (Holanda).

15 - É assinado um protocolo entre a AID e AIND com vista à fusão das duas associações de
Imprensa.
16 - Arrancam as emissões experimentais da Rádio Continental.
18 - Anunciada a criação da comissão instaladora do Obercom.
23 - Anunciado o abandono de Dinis de Abreu e Horácio Rodrigues do Conselho de
Administração do grupo 'Semanário'.
24 - Inicia-se no Centro Cultural de Belém a 14ª edição da Mostra Atlântica de Televisão.
25 - Lançamento do Windows 98 pela Microsoft, com sessão antecipada na Expo'98.
26 - Anunciada a eleição da AACS para a primeira presidência da Rede de Entidades
Reguladoras do Sul da Europa no campo do audiovisual.
30 - Encerra a estação radiofónica SuperFM.
Internacional
10 - Arranca o mundial de futebol em França, transmitido por 180 cadeias de TV, sendo a última
vez que tal trasnmissão é feita em regime aberto.
10 - Anunciada a compra pela Associated Press da WTN (World Television News), uma agência
de imagem detida a 80 por cento pela ABC News.
11 - Dois magnatas dos media, R. Murdoch e J. Malone aliam-se para criar uma versão televisiva
da 'TV Guide'.
15 - O 'Diário do Povo', do Partido Comunista da China, completa 50 anos de existência.
16 - Um parto é transmitido em directo através da Internet.
23 - A 'Time' anuncia ir averiguar a veracidade de uma reportagem feita com a CNN sobre
alegado uso de gás sarin na guerra do Vietnam pelos norte-americanos.
24 - "A Nation of Spectators", relatório de um estudo de ano e meio realizado pela
norteamericana National Commission on Civic Renewal, conclui ser necessário desligar mais
frequentemente a TV e envolver-se nas instituições e vida local.
25 - Umberto Eco, no discurso de tomada de posse do seu lugar na Academia Europeia de
Yuste (Espanha), defende a necessidade do regresso à meditação face ao mundo do
espectáculo e da distracção.
Julho
2 - O director do recém-lançado '24 Horas' anuncia a correcção do projecto editorial, que passa
pela extinção da revista dominical 'Extra' e reconhece que possa ter havido uma
"sobrevalorização das potencialidades do mercado.

2 - Assinado um protocolo entre a SIC e o Ministério da Cultura, para divulgação de spots
informativos de actividades do MC, em troca da cedência de espaços da alçada do Ministério.
2 - O Cenjor e a Universidade Lusófona assinam protocolo para acções de formação no espaço
lusófono.
2 - José Carlos Freitas, presidente da direcção do Clube Nacional da Imprensa Desportiva é
eleito líder da Comissão de Futebol da Associação Internacional de Imprensa Desportiva.
3 - Anunciado por 'O Independente' um acordo entre a Portugal Telecom e o grupo de
distribuição alimentar Jerónimo Martins (Feira Nova, Pingo Doce e cash & carry Recheio) para a
distribuição exclusiva de produtos e serviços daquele grupo de telecomunicações.
5 - O Governo guineense acusa a imprensa estrangeira, especialmente a portuguesa, de dar
versões favoráveis à Junta Militar, no conflito que eclodiu naquele país.
6 - A Direcção cessante do SJ assina um protocolo com a Liga Portuguesa de Futebol sobre o
acesso dos jornalistas aos estádios de futebol.
7 - O Fórum para a Comunicação Social, aberto em Fevereiro pela AACS apresenta uma síntese
dos trabalhos dos seus vários grupos e propõe-se constituir-se como entidade independente.
7 - Tomam posse os novos corpos gerentes do Sindicato dos Jornalistas, cuja Direcção é
presidida por João Isidro, jornalista free-lancer.
8 - A RTP apresenta em Lisboa o livro "A Televisão nos Açores".
9 - Os canais Holywood e Eurosport (a seguir à SIC e RTP1) ocupam os primeiros lugares no top
de preferências dos utilizadores da TV Cabo, segundo um estudo divulgado pelo 'Público'.
10 - Apresentadas no Palácio Foz as novas carteiras de jornalista.
11 - Um artigo de Emídio Rangel no DN leva a que a RTP impeça a SIC de utilizar as instalações
e meios da RTP-Africa em Bissau para enviar para Lisboa as reportagens sobre a guerra
naquele país.
12 - A RTP consegue atingir o primeiro lugar do top ten de programas da semana televisiva (o
que não acontecia há mais de três anos) com a transmissão da final do campeonato do mundo
de futebol entre o Brasil e a França.
15 - A agência Lusa passa a disponibilizar um serviço especializado de ciência e tecnologia
(gratuito através da Internet), no seguimento de um protocolo assinado com o Ministério do
sector.
15 - Uma equipa de reportagem da RTP é detida em Bissau pelas tropas senegalesas, sendo o
quarto incidente do género com jornalistas, desde o início do conflito armado.
19 - A RTP atinge o share de 28,7, o seu valor mais baixo de sempre.

20 - Estreia na SIC a novela "Torre de Babel", que no Brasil originou viva polémica,
nomeadamente por cenas entre homossexuais, e que levou a Globo a alterar bastante o guião
inicial.
22 - Publicada no 'Diário da República' a nova Lei da Televisão
22 - O 'Semanário Económico' passa a distribuir por fax e e-mail um serviço informativo sobre o
mercado financeiro e investimento.
24 - Termina uma série de 30 edições do programa 'Falatório', às sextas feiras dedicado aos
media, conduzido por Francisco José Viegas.
28 - Anunciado o encerramento das revistas "Ego" e "Inspirações" (Grupo Impala) e de "Viver no
Campo" (Grupo Lusomundo).
29 - A Portugal Telecom torna-se uma das grandes vencedoras no processo de privatização das
empresas de comunicações do grupo Telebrás (Brasil) e passando a deter 23% na Telesp, a
empresa de telefones fixos paulista.
29 - O Ministro da Cultura decide suspender o acesso ao 'site' Terràvista, na sequência da
detecção de uma página com conteúdos pornográficos recorrendo a desenhos do Dragon Ball.
31 - Anunciada a intenção da Lisgráfica de solicitar ao tribunal a penhora de bens do grupo
Semanário, como forma de este saldar uma dívida de 120 mil contos já com cinco anos.
Internacional
8 - O Ministério para a Promoção da Virtude e Supressão do Vício do regime afegão dos talibans
ordena que sejam destruídos todos os aparelhos de TV, antenas parabólicas e vídeos no prazo
de 15 dias.
14 - Reaparece nas bancas um dos principais diários indonésios, silenciado em 1994 por fazer
críticas ao regime do então presidente Suharto.
14 - Surge nas bancas o diário "A Manhã de Pequim", órgão governamental que exprime a
abertura económico-social das autoridades chinesas.
20 - Manifestação de jornalistas argelinos, solidários com colegas seus em greve da fome.
22 - Jornal 'Tribune', do Estado do Arizona, faz uma edição apenas com as boas notícias, a fim
de "valorizar os aspectos positivos da vida quotidiana".
23 - A CNN e a Sogecable anunciam um acordo para uma versão daquela estação em espanhol.

Agosto
3 - O Governo anuncia a abertura de concurso público para operadores de rede de rádio de
difusão digital (DAB - Digital Audio Broadcastig) e uma consulta pública para a introdução da
televisão digital terrestre (DVB).
6 - Publicado o decreto regulamentar que estabelece o regime de atribuição e autorização para o

exercício da actividade de TV.
7 - O presidente da AGB/Portugal declara aceitar a fusão com a ECOTEL, desde que a Marktest
deixe o tratamento e distribuição dos dados, em proveito de um tratamento da própria AGB.
8 - O PS-Madeira e o SJ da Madeira anunciam ir processar-se mutuamente por o presidente
desta última organização ter denunciado pressões exercidas sobre jornalistas da região pelo
maior partido da oposição (notícia do 'Público').
17 - Dá entrada na AACS o processo de licenciamento da Sport TV.
18 - A Associação Portuguesa de Anunciantes desenvolve uma campanha com o mote "sem
publicidade o preço dos jornais seria uma péssima notícia".
20 - O PSR pronuncia-se contra a Globo pelo facto de, na telenovela 'Torre de Babel', ter feito
desaparecer duas personagens pelo facto de serem lésbicas e na sequência de alegadas
pressões da Igreja Católica brasileira.
20 - Pedro Pinto, um jovem apresentador de um programa para crianças da RTP2, torna-se pivot
da CNN, no campo do jornalismo desportivo.
21 - O presidente do CA do 'Semanário' decide demitir a direcção do jornal e despedir 112
trabalhadores, argumentando com dificuldades financeiras e resultados decepcionantes. Ao
mesmo tempo é anunciado o encerramento das revistas 'Factos' e 'PM'.
25 - O PSD anuncia proposta de alteração da lei da televisão para obrigar a RTPi a transmitir
gratuitamente os jogos de futebol.
27 - Começam a ser instalados pela TV Cabo os primeiros descodificadores para a recepção do
Sport TV, ao preço de 59.900 escudos.
31 - Os trabalhadores despedidos pelo 'Semanário' manifestam-se em frente à sede da empresa,
exigindo o pagamento de salários em atraso.
Internacional
9 - Termina em Montreal (Canadá) o congresso conjunto das organizações internacionais
católicas para o Cinema e para a Rádio e Televisão (OCIC e UNDA), tendo sido aprovada a
fusão das duas organizações.
15 - Criado um canal no 'site' do Vaticano na Internet que permite ouvir e ver o papa.
18 - Divulgado estudo de duas psicólogas norte-americanas que conclui que a principal fonte dos
medos infantis é a violência vista na informação televisiva.
19 - Noticiada a constituição de um Comité de Salvaguarda dos Direitos Legais dos Jornalistas
na China, para defender os direitos dos cerca de 500 mil repórteres do país.

Setembro
1 - A TMN baixa o preço das chamadas para quatro escudos por minuto e reduz a mil escudos o
montante do carregamento mensal obrigatório.
1 - Entra em funções no jornal 'Público' uma nova equipa directiva, dirigida por José Manuel
Fernandes.
2 - Num comunicado em que dá luz verde à Sport TV, a AACS salienta que a materialização do
projecto implica o acentuar de assimetrias no acesso à informação desportiva.
2 - Inicia-se em Lisboa uma reunião de estações radiofónicas de vários países europeus
orientadas para os mais jovens.
3 - Início efectivo das emissões codificadas da Sport TV, dedicada ao desporto e, especialmente
ao futebol.
3 - Director do recém-criado '24 Horas' admite fazer despedimentos para reduzir custos.
3 - Exposição comemorativa do 41º aniversário da RTP, no Museu das Comunicações, em
Lisboa, até dia 30.
6 - Os bracarenses assinantes da Bragatel passam a poder ligar-se à Internet via cabo.
7 - Às zero horas, entra em funcionamento a Mega FM, um canal da Renascença para a faixa
etária dos 15 aos 25 anos.
8 - Bill Gates, patrão da Microsoft, dá uma conferência em Lisboa sobre "O futuro da tecnologia e
seu impacto na indústria dos media" no âmbito dos 25 anos do 'Expresso'.
9 - Publicado um decreto-lei que altera o Código da Publicidade, nomeadamente no tocante à
publicidade enganosa e comparativa.
10 - A SIC inaugura as suas emissões em 15 cidades do Estado de New Jersey, nos EUA,
através de uma estação de TV por cabo.
11 - A divulgação do Relatório Starr, de 445 páginas, na Internet , com descrições minuciosas
sobre os encontros sexuais entre o presidente Clinton e Mónica Lewinski torna aquele meio um
fenómeno de comunicação de massas à escala planetária e levanta múltiplas questões às
concepções tradicionais do jornalismo.
14 - Um grupo de sete rádios de Trás-os-Montes e Alto Douro unem-se e criam uma cadeia de
informação regional, a CIR.
15 - A Optimus, da Sonae, a terceira operadora de comunicações móveis, com cerca de meio
milhão de pré-aderentes começa a operar no mercado.
17 - Termina em Lisboa uma reunião de dois dias com representantes de 16 canais públicos de
televisão distribuídos por satélite.
18 - Começa a emitir o canal temático "Brasil", dedicado ao cinema brasileiro, da

responsabilidade da Globosat.
21 - Anunciados os prémios do Concurso Nacional de Jornais Escolares, do 'Público', a que se
candidataram cerca de 300 publicações, incluindo jornais electrónicos.
21 - Assembleia de credores de 'O Comércio do Porto' adia para Fevereiro de 1999 o prazo para
a apresentação de um plano de viabilização da empresa.
21 - Arranca a emissão da série "Ballet Rose" na RTP 1, inspirada no escândalo sexual que
abalou o Estado Novo na década de 60.
22 - Directores de diversos órgãos de comunicação social portugueses assinam um texto em que
se comprometem a não voltar a publicar pormenores acerca da vida íntima de Bill Clinton "que
não se revistam de óbvio interesse público".
23 - José Eduardo Moniz passa a ser o novo director-geral da TVI, com responsabilidades na
área editorial, de programação e técnica.
26 - Fórum sobre os media e o ambiente, em Lisboa, patrocinado pela FLAD.
29 - Manuel Roque anuncia, em carta ao primeiro ministro, a sua intenção de deixar a
Presidência da RTP.
29 - O Sport TV, novo canal de televisão por cabo, começa as suas emissões regulares.
30 - Encerra com a Expo 98, o respectivo Centro de Comunicação Social, dirigido por João
Paulo Velez, por onde passaram 5200 profissionais estrangeiros de 85 países.
30 - A AACS decide recomendar ao Governo e grupos parlamentares a alteração da lei das
sondagens, sugerindo que passe a ser possível divulgar os resultados durante as campanhas
eleitorais.
Internacional
1 - O jornal desportivo francês 'L'Équipe', associado a dois outros parceiros, lança um canal
televisivo especializado em temas desportivos.
3 - Os cibernautas espanhóis iniciam um mês de protesto pelo aumento das tarifas das
chamadas locais da Telefónica.
2 - São presas 96 pessoas em 12 países, no âmbito da Operação Catedral, promovida pela
Interpol para combater a pedofilia na Internet.
8 - No decurso da ECTS, o principal salão europeu do jogo vídeo, em Londres, é lançado o
Game One, o primeiro canal de TV consagrado aos jogos video.
11 - O grupo francês Havas anuncia a apresentação de uma OPA sobre as acções da editora
espanhola Anaya.
20 - O provedor dos telespectadores na estação France 2 passa a ter um espaço semanal num
dos telejornais, para analisar questões relacionadas com o modo como a actualidade é abordada

no canal.
27 - Inicia-se em Istambul (Turquia) uma conferência internacional organizada pela World
Association of Press Councils (WAPC), na qual a proposta de criar um código internacional de
conduta para os media viria a suscitar controvérsia entre os jornalistas.
29 - O Governo francês apresenta na Assembleia Nacional um projecto que visa reduzir gradual,
mas drasticamente, a publicidade nos canais públicos de televisão.
Outubro
1 - Aprovado na generalidade, no parlamento, o novo Estatuto do Jornalista, com os votos
favoráveis do PS, PCP e PEV e abstenção dos restantes partidos.
1 - A SIC e o Ministério da Cultura assinam um protocolo que prevê que a estação, a troco de
600 mil contos, produza 30 telefilmes até 2001.
1 - Governo propõe o nome de José Maria Brandão Brito para novo Presidente da RTP.
1 - O Canal codificado Sport TV anuncia ter ultrapassado os 36 mil assinantes e 120 mil
espectadores, ao fim de duas semanas de vida.
2 - O grupo suiço Edipress vende o "24 Horas" ao director do diário, José Rocha Vieira.
3 - O jornal 'Público', associando-se ao I Salão Lisboa de Ilustração e BD, sai para a rua com
desenhos em vez de fotografias, nos quais colaboraram cerca de duas dezenas de ilustradores
portugueses.
3 - RTP e AACS recebem centenas de protestos pela emissão, no canal público, dos filmes 'O
Padre', de Antonia Bird, e 'Eu vos saúdo, Maria', de Godard.
5 - A Marktest-Ecotel inicia a medição das audiências de televisão por cabo, abrangendo uma
amostra de 80 lares, numa fase inicial.
7 - O Presidente da AACS, Gonçalves Pereira, é nomeado para mais um mandato.
8 - José Saramago, com obras traduzidas em mais de 25 línguas, é contemplado com o Prémio
Nobel da Literatura.
8 - Um grupo de accionistas da TVI entrega em tribunal uma providência cautelar contra as
contas da empresa aprovadas anteriormente na assembleia de credores.
9 - Segundo 'O Independente', o SJ/Madeira decide abrir um processo com vista à cassação da
carteira profissional a 16 jornalistas por exercerem funções tidas como incompatíveis,
nomeadamente assessorias de Imprensa no Governo do arquipélago.
12 - Comunicações via Internet entre clientes de diferentes fornecedores de acesso sofrem forte
melhoria em Portugal, pela entrada em funcionamento de circuitos dedicados.
12 - Inicia-se no Convento da Arrábida mais um Curso de Verão dirigido por Mário Mesquita,

sobre "A emoção no discurso e na estratégia dos media".
12 - O 'Jornal da Região' começa a ser distribuído gratuitamente porta-a-porta também em
Lisboa, com uma tiragem de 75.000 exemplares.
12 - Começa no Porto um Euro-atelier de uma semana, destinado à comunicação regional e
local, dinamizado por Helena Vaz da Silva.
12 - A Marktest Audimetria apresenta um novo serviço de medição de audiências que contabiliza
dados sobre o cabo e o satélite e mede as audiências ao segundo.
14 - Termina no Porto o Fórum Ibero-americano de Comunicação, organizado pelas secções
portuguesas e espanhola da Associação de Jornalistas Europeus.
17 - Dados relativos à circulação de imprensa no 2º trimestre (ver 'Publico') indicam que o JN se
consolida como líder entre os diários (115 mil exemplares contra 71 mil do 'Correio da Manhã').
17 - Segundo o 'Expresso', nos últimos nove meses a quota da Telepac no mercado de
alojamento de 'sites' no domínio português baixou de 53,2 para 48,6 por cento.
19 - Vinte e três operadores de rádio a Norte do Douro protestam junto do Governo pela política
de distribuição de dinheiros públicos para campanhas publicitárias.
20 - A União Europeia inicia uma reflexão sobre os critérios de financiamento das televisões
públicas pelo Estado.
22 - Inicia-se no Funchal, prolongando-se até 25, o primeiro congresso conjunto da AID e AIND,
subordinado ao tema "A Imprensa Primeiro".
22 - José Manuel Fernandes, director do 'Público', e João Ribeiro, fotojornalista do JN, recebem
os principais galardões do Prémio Jornalismo 1997 do Clube Português de Imprensa (grande
Prémio e Prémio Carreira, respectivamente).
23 - O JN noticia que os sócios do Fórum de Jornalistas, de Leiria, deliberaram dar por
terminada a actividade da associação, criada em 1996.
23 - Morre Leonardo Ferraz de Carvalho, com 58 anos, cronista de 'O Independente' e
considerado pelo 'Expresso' "o pai do jornalismo económico" em Portugal.
24 - Segundo o 'Expresso', os canais regionais só em 2001 entrarão em funcionamento, com a
entrada em cena da TV digital.
25 - O 'Notícias da Amadora', que chegou a ser uma referência na imprensa independente antes
do 25 de Abril, festeja 40 anos de vida.
26 - É publicada a Lei 67/98 relativa à protecção de pessoas singulares quanto ao tratamento e
circulação de dados pessoais (transposição para a ordem interna da directiva 95/96/CE),
contendo disposições polémicas quanto ao exercício do jornalismo.
28 - Governo propõe, na lei do Orçamento de Estado, que a RDP passe a depender apenas da

taxa (278 escudos por cada lar).
28 - Segundo o 'Público', a RTP e a SIC foram condenadas a pagar, respectivamente 950 e 750
mil escudos de multa por divulgarem publicidade durante alguns dos seus programas.
29 - É tornada público o parecer da AACS sobre os acontecimentos de interesse público cujos
direitos exclusivos não podem ser comprados por canais codificados.
30 - Celebram-se os 60 anos sobre "A guerra dos mundos" de Orson Wells, com algumas
estações radiofónicas a evocarem a data.
31 - O jornalista da RR José Bastos é contemplado com o Prémio Internacional de Jornalismo
Rei de Espanha na categoria de rádio.
Internacional
1 - Lançados os primeiros serviços de TV digital na Grã-Bretanha pela British Sky Broadcasting
de R. Murdoch, com 140 canais.
12 - Um semanário independente do sul da Sérvia - Nezavisma Svetlost - é publicado com
notícias de há 60 anos, velhos poemas e algumas páginas em branco, com a nota de que só
assim pode cumprir, sem pesadas multas, uma recente lei da informação que visa controlar ou
silenciar os media não afectos ao regime de Milosevic.
21 - O presidente Clinton assina algumas leis relacionadas com a protecção das crianças face à
Internet, uma das quais a Children's On-line Privacy Protection que regulamenta a recolha e uso
de informação pessoal junto de e sobre crianças com idades abaixo dos 13 anos.
Novembro
9 - O grupo Media Capital volta ao controlo da TVI, adquirindo uma posição que lhe confere 94%
do capital da estação.
12 - A Câmara de Braga decide vender o jornal 'Correio do Minho' através de concurso público.
13 - Estreia em Portugal o filme de Peter Weir, 'The Truman Show, a vida em directo'.
16 - A Comissão de Análise de Estudos de Mercado (CAEM) decide considerar os estudos da
Marktest Audimetria como referência para o sector.
17 - O Conselho de Ministros da União Europeia vota por unanimidade uma resolução que
reafirma a competência exclusiva de cada Estado membro relativamente ao serviço público de
rádio e televisão.
17 - O jornalista do DN Viale Moutinho vence o Prémio de Reportagem Norberto Lopes 96-97,
pelo seu trabalho sobre a Guerra Civil de Espanha, intitulado 'No pasarán'.
18 - O Rato Mickey completa 70 anos de vida, criado por Walt Disney.
18 - O 'Diário da República' publica o aviso de que foi requerida por uma instituição bancária a
falência do grupo que edita o 'Semanário'.

19 - Inicia-se no Porto o V Ibercom - Encontro Ibero-americano de Pesquisadores da
Comunicação, subordinado ao tema "A mediatização do espaço público'.
25 - Lançamento do livro de Artur Portela 'A Galáxia de Bill Gates e a Responsabilidade Cultural
do Jornalismo', contendo entrevistas a várias personalidades da vid nacional.
26 - A revista '20 Anos', da Lusomundo, suspende publicação.
26 - Colóquio em Lisboa sobre o tema "Audiências versus qualidade", da FCSH da Universidade
Nova.
26 - Segundo o DN, o Tribunal Cível de Lisboa dá razão a Braga de Macedo contra Paulo Portas
e 'O Independente', no processo movido por aquele ex-ministro de Cavaco Silva, por causa do
caso 'Monte dos Frades'.
27 - Encontro, em Lisboa, de publicitários, juristas, representantes dos consumidores e docentes
universitários sobre "A ética e os direitos dos consumidores na publicidade", organizado pelo
Instituto do Consumidor (IC) e pelo Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP).
27 - Segundo o 'Público', a Comissão Europeia vai voltar a investigar as ajudas do Estado à
RTP, após uma queixa da SIC.
30 - Jornal 'Acção Socialista' completa 20 anos de vida.
Internacional
1 - Com a emissão de "Os 101 Dámatas" pela ABC em formato digitalizado, inauguram-se as
emissões digitais terrestres nos EUA.
3 - Morre Bob Kane, criador de Batman em 1939, a pedido de um editor de BD.
7 - Nasce em Espanha a CNN+, um canal de actualidade informativa, que funciona 24/24 horas.
8 - Forte polémica na Grã-Bretanha, provocada pela intromissão da imprensa tablóide na vida
sexual dos ministros do governo de Blair.
9 - Morre na Alemanha o sociólogo Niklas Luhmann, autor de 'A improbabilidade da
comunicação' e 'o grande pensador da complexidade das sociedades modernas' (M.Vilaverde
Cabral).
10 - Mark Whitaker, de 41 anos, é o primeiro afroamericano a ser nomeado para dirigir a
Newsweek, pertencente ao grupo do Washington Post.
13 - O programa 'Sesame Street', da Children's Television Workshop, completa 30 anos de vida,
tendo-se 'espalhado' por 140 países e marcado o crescimento de muitos milhões de crianças.
13 - Fidel Castro dá o seu acordo à instalação da Associated Press em Cuba, depois de 15 dias
antes, ter recusado o mesmo a 32 patrões dos media norte-americanos.
21 - Dia Mundial da Televisão, pela terceira vez celebrado pela ONU, com um Fórum no decurso

do qual Kofi Annan criticou a perda de importância do noticiário internacional nas cadeias norteamericanas.
23 - America on Line (AOL), Netscape e Sun Microsystems anunciam um acordo pelo qual a
primeira adquire a segunda, transformando-se assim num dos grandes potentados da Internet.
24 - Rupert Murdoch anuncia a criação de uma empresa para gerir os investimentos do grupo na
Europa continental e a criação de uma plataforma digital na Itália.
25 - Gabriel Garcia Marquez regressa ao jornalismo, começando a dirigir e revista colombiana
'Cambio'.
30 - Entre as 20 personalidades mais influentes do século, a Time coloca Walt Disney, Louis
Mayer e Bill Gates.
Dezembro
1 - Greve dos internautas portugueses em prol de um acesso mais barato e de melhor qualidade.
1 - Por protocolo assinado com a RTP, os taxistas de Faro passarão a fornecer à delegação local
daquele canal informações via rádio dos acontecimentos que presenciarem em serviço.
2 - É detida a jornalista da SIC Sofia Pinto Coelho, juntamente com os dois filhos com quem se
encontrava em casa, para ser levada a julgamento num processo que lhe fora movido devido ao
teor de uma reportagem que havia feito.
3 - Tem início uma campanha de recolha de assinaturas via Internet com vista a forçar a tomada
de medidas que facilitem a acessibilidade à Internet de cidadãos com deficiência.
4 - A Cabovisão passa a distribuir aos seus assinantes o canal Playboy, anunciando-se a TV
Cabo fará o mesmo a partir de 1999.
6 - Mário Mesquita passa a escrever uma coluna no 'Público' aos domingos.
8 - A AACS critica a revista "Super Pop" por publicar cartas de leitores com nomes portugueses,
mas traduzidas de publicações espanholas.
10 - Os meios de comunicação social mobilizam-se para a cerimónia da entrega do Nobel a
Saramago, destacando-se a SIC ao enviar uma equipa de 12 profissionais e emitir os seus
principais telejornais a partir de Estocolmo.
10 - O SJ condena, em comunicado, a alegada quebra do embargo do discurso de Saramago na
Academia sueca, no dia anterior, por parte da SIC. Esta quebra do embargo origina grande
polémica, com a estação a defender-se da acusação.
11 - O cineasta Manoel de Oliveira completa 90 anos de vida, sendo o mais velho cineasta de
renome em actividade.
12 - Abrem ao público sete novas salas de cinema da Warner-Lusomundo no Centro Comercial
Oeiras-Parque, passando aquela empresa a deter 63 salas de cinema em Portugal.

12 - Segundo o 'Expresso', a TV Cabo poderá vir a ser participada pela SIC e mesmo por outros
parceiros televisivos, no âmbito de um plano de investimento no desenvolvimento de conteúdos.
A TV Cabo afirma ter cerca de 800 mil clientes e a Sport TV, com apenas três meses de vida,
cerca de cem mil.
12 - A agência Lusa assina um protocolo de cooperação com a sua congénere indonésia, a
Antara, num quadro de aparente abrandamento do controlo dos media naquele país asiático.
14 - É apresentada no Porto a Associação Nacional de Jovens Jornalistas, aberta também a
estudantes de jornalismo e pessoas interessadas nesta área, com menos de 35 anos.
16 - É retirado o pedido de falência do 'Semanário', mostrando-se o presidente da Fundação
Oriente, Carlos Monjardino, disposto a investir no jornal.
17 - A Assembleia da República aprova a versão final da Lei de Imprensa e do Estatuto do
Jornalista, este por unanimidade e aquela com abstenção do PSD e PP.
18 - O SECS, Arons de Carvalho, faz o balanço do seu pelouro, sublinhando que, a um ano das
legislativas, o Governo já cumpriu a quase totalidade do seu programa, no sector da
comunicação social.
19 - O jornal 'Público' anuncia que a AACS abriu um processo à SIC por este canal se recusar a
divulgar os exclusivos do futebol.
21 - Arranca em Lisboa a Rádio Voxx, de música alternativa, na mesma semana em que, na
mesma cidade, inicia as suas actividades a Rádio Luna, de música clássica.
23 - O grupo Lusomundo adquire 51 por cento da empresa que edita o 'Jornal do Fundão'
juntando-o aos outros jornais regionais que possui: 'Açoriano Oriental' (posição maioritária) e
'Diário de Notícias' do Funchal (participação minoritária).
24 - Dez anos sobre o fim do período das rádios piratas em Portugal e do início do processo da
legalização. O jornal 'Público' faz evocação da data.
24 - É noticiado que a Investec, de Joe Berardo, adquiriu 51% da Impala estúdio, ficando, assim,
a controlar directa e indirectamente 24,99% da SIC (valor próximo dos 27,5% de Balsemão).
31 - O livro de José Saramago 'Memorial do Convento' atinge (só em Portugal) os 300 mil
exemplares vendidos e a 28ª edição, desde que saiu pela primeira vez em 1982.
Internacional
1 - Governo francês, pressionado de todos os lados, decide adiar uma reforma do audiovisual.
1 - Greve dos jornalistas franceses, contra a retirada de um benefício fiscal com 60 anos.
4 - Roberto Begnini é distinguido com dois dos principais prémios atribuídos pelos "Óscares
europeus" (da Academia Europeia de Cinema), pelo seu último trabalho 'A Vida é Bela'.
6 - João Paulo II alerta para o perigo de o excesso de informação sufocar as perguntas cruciais

do homem.
7 - A Comissão Europeia anuncia ir recorrer ao Tribunal Europeu de Justiça contra a França por
incumprimento da directiva Televisão Sem Fronteiras.
8 - Investigação realizada em Inglaterra conclui ser falso um documentário da Carlton
Communications sobre uma nova rota de ráfico de droga que recebera oito prémios e fora
emitido em diversos países.
13 - A RAI associa-se ao Canal+ francês para o lançamento de um canal 'pay per view' em Itália.
14 - Acordo de cooperação El País -Le Monde assinado em Madrid.
15 - Divulgado um estudo da Associação Norte-Americana de Editores de Jornais segundo o
qual a recuperação da confiança dos leitores exige dos periódicos a redução do recurso a fontes
anónimas, a eliminação de erros ortográficos e a resistência à tentação do sensacionalismo.
15 - Sai o último número de 'The European', surgido em Maio de 1990.
26 - Os resultados de um estudo realizado na Grã-Bretanha indicam que enquanto a tecnologia
televisiva e peri-televisiva evoluiu enormemente desde 1970, os hábitos de consumo se
mantiveram relativamente estáveis (cf. 'Público').
26 - Rupert Murdoch adquire uma plataforma de canais digitais em Itália, anunciando um acordo
com a Telecom Itália para a compra de 80 por cento do capital da Stream, a que se juntará a
TF1 francesa, adquirindo 10 por cento da mesma empresa.
28 - A Independent Television Commission, do Reino Unido, aplica 570 mil contos de multa á
produtora Carlton, por causa do documentário forjado 'The Connection'.
28 - Segundo a revista alemã 'Focus', Murdoch vai aliar-se a Berlusconi e um príncipe saudita
para investir no grupo liderado por Leo Kirch (holding: Taurus), em situação financeira delicada,
depois de Bruxelas ter vetado a aliança com o grupo Bertelsmann na TV digital.
30 - Um estudo realizado pelo Center for Media and Public Affairs sobre as três principais
cadeias televisivas dos EUA indica que o caso Monicagate, com 1502 reportagens e 43 horas de
emissão, foi o assunto que de longe dominou sobre todos os restantes assuntos que estiveram
no topo da actualidade em 1998 (três vezes mais do que o segundo assunto (o conflito com o
Iraque).

1999
Dezembro
1 - Depois de ter alargado a edição de 'Nursing' ao Brasil, o grupo Ferreira & Bento estende a
Espanha a edição de 'Produção Profissional'.
2 - Uma reunião da CT e do CA do 'Expresso' debate a recusa da Administração em integrar no
quadro os colaboradores a recibo verde que não aceitaram assinar uma cláusula contratual que
atribuía ao jornal todos os direitos de autor dos textos que elaborassem.
2 - Um grupo de católicos manifesta-se em Lisboa contra um anúncio que coloca no regaço de
Maria e de José uma luminosa alface, símbolo do Centro Comercial das Amoreiras.
2 - É lançada em Lisboa a história de BD ´Tintin no País dos Sovietes´.
2 - Artigo de Pacheco Pereira no 'Público': "O que nos custa a ideologia da televisão 'pública'".
3 - O Conselho Técnico e Deontológico do SJ considera, em comunicado a propósito de um caso
com 'O Independente', que uma conversa entre duas pessoas não deve ser objecto de
divulgação jornalística sem sua autorização.
3 - Três jornalistas que ocuparam cargos de relevo em 'A Bola' abandonam a empresa,
invocando justa causa.
4 - De acordo com dados divulgados pelo 'Expresso', eleva-se a 712 mil o número de assinantes
de TV por cabo em Portugal (17% dos lares).
5 - Encerra em Coimbra o III Congresso da Associação da Imprensa de Inspiração Cristã, com o
bispo de Coimbra a anunciar a realização de três fóruns para debater a criação de um diário
católico de âmbito nacional.
6 - O Grupo Lusomundo anuncia a aquisição do 'Açoriano Oriental' , o mais antigo jornal
português em publicação contínua.
8 - A Administração do Centro Comercial das Amoreiras decide retirar o cartaz com a alface a
substituir o menino Jesus.
8 - A RTP2 emite uma entrevista dada por Elihu Katz a Diana Andringa e Santos Pereira, com
realização de Camilo Azevedo, contendo ilustrações da história da televisão pública portuguesa.
9 - Inicia-se em Lisboa uma conferência internacional de dois dias promovida pelo Presidente da
República sobre o tema "Os Cidadãos e a Sociedade da Informação".
9 - Juristas portugueses e a ONG Open Society Institute apelam em Lisboa para que seja
arquivado o processo ao jornalista angolano Rafael Marques.
10 - Numa reunião do CA com directores da RTP, fica-se a saber da intenção de criar uma
holding com três empresas, separando os canais nacionais dos internacionais e ainda o arquivo.
10 - Rádios locais da área metropolitana de Lisboa decidem juntar esforços para emitir serviços

informativos em cadeia.
10 - É publicado o último número da 'Vida Mundial', devido à anunciada falência da empresa,
com um passivo acumulado de 180 mil contos.
10 - A Comissão Nacional para as Comemorações do 50º aniversário da Declaração Universal
dos Direitos do Homem decide atribuir o prémio de jornalismo a Alberto Serra (RTP) e José
Vegar (Expresso).
10 - O governo angolano declara o 'Publico' persona non grata no território e impede-o de operar
no país, depois de o jornal ter divulgado um relatório internacional sobre alegado envolvimento
dos mais altos cargos do Estado na corrupção.
11 - É anunciada a entrada do jornalista Joaquim Rita (ex-'A Bola') como director adjunto de 'O
Jogo'.
12 - Termina no Museu Nacional de Imprensa, no Porto, a exposição "Cartoons por Timor".
14 - A dupla Cofina-BPI anuncia a concertação de interesses com Jacques Rodrigues em ordem
ao controlo da Investec, que detém 25 por cento da SIC, levando a,Lusomundo a desistir do
negócio e a exigir uma pesada indemnização ao dono da Impala.
14 - A TVI atinge o seu maior share de sempre (25,4%) com o espectáculo 'Há Festa no
Hospital'.
15 - A Portugal Telecom lança no mercado um aparelho que permite realizar e receber
chamadas tanto na rede fixa como na móvel.
17 - A AACS decide "não dar parecer negativo" à pretendida (mas entretanto já fracassada)
aquisição da Investec pela Lusomundo.
17 - Anunciada a intenção do grupo Lusomundo e da empresa de 'A Bola' de criarem uma nova
gráfica na zona de Lisboa.
17 - Marcelo Rebelo de Sousa e um jornalista do 'Diário do Alentejo' são ilibados num processo
movido pelo Ministério Público por alegadas ofensas da honra e bom nome do socialista António
Saleiro.
19 - Segundo o 'Público', o INESC-Porto vai desenvolver uma tecnologia digital para a BBC que
facilitará significativamente o trabalho de jornalistas e editores de imagem, que poderão trabalhar
a partir de simples computadores pessoais.
20 - Teresa Ribeiro é nomeada pelo Governo presidente do Instituto de Comunicação Social.
20 - Num encontro natalício com os trabalhadores da TVI, os responsáveis da empresa
anunciam maior investimento na informação e maior aposta na produção nacional.
21 - O CFJ promove no Porto um debate sobre toxicodependência e jornalismo, no qual se
defende uma cobertura do problema não reduzida aos casos de polícia.

21 - O TIC de Lisboa profere um despacho de pronúncia por crime de difamação contra o
"Expresso" e uma das suas jornalistas, motivado por uma notícia de 1996 que envolvia uma
juíza.
23 - O Clube Português de Imprensa atribui a Cândida Pinto (SIC) o Grande Prémio de
Jornalismo 1999, tendo os prémios de reportagem de imprensa, televisão e rádio, sido
atribuídos, respectivamente, a Paulo Moura (´Público'), Isabel Horta (SIC) e, ex-aequo, José
Bastos (RR) e Mário Antunes (RDP).
26 - O 'Público' noticia que o DN da Madeira adquiriu o controlo editorial (de um terço do capital)
do 'Correio de Caracas', como primeiro passo de uma eventual expansão entre a imprensa de
emigração.
26 - Estreia na RTP1 o programa de Luís Osório 'Loja do Cidadão', dedicado a histórias do
cidadão comum.
27 - A TVI passa a ter apenas uma edição do informativo Directo XXI, colocando-a às 19.30
horas.
28 - Segundo o 'Público', Rui Costa Pinto, jornalista de 'O Independente', que havia sido
processado por Champalimaud, contra-ataca processando o empresário por "intimidação, má-fé
e difamação".
29 - Os trabalhadores do 'Semanário' decidem em plenário suspender os efeitos do pré-aviso de
greve anteriormente apresentado, relacionado com "a situação laboral insustentável" que há
meses se verifica na empresa.
31 - Herman José apresenta "A Última Noite" num espectáculo de fim de ano em que convida
muitas das figuras dos seus programas dos últimos 20 anos, e que marca a sua despedida da
RTP.
31 - A Super Bock, depois de uma campanha natalícia intensa, monopoliza, pelo segundo ano
consecutivo, a publicidade dos últimos segundos do ano nos três principais canais de TV
nacionais.
Internacional
1 - As televisões espanholas iniciam a introdução de uma série uniforme de símbolos visuais e
acústicos em todos os programas, tendo em especial atenção a audiência de menores.
11 - A UEFA decide entregar à UER os direitos televisivos do Campeonato da Europa de Futebol
de 2004, por uma verba que se calcula andar pelos 100 milhões de contos.
13 - Directores de três semanários independentes angolanos dão uma conferência de Imprensa
em Luanda para anunciar o recurso à via judicial contra o assalto por parte da polícia ocorrido no
dia 11, para impedir que fosse noticiado o relatório da Global Witness. O escrtor Pepetela
solidarizou-se com os jornalistas.
14 - O Governo dos EUA lança uma campanha para promover a difusão do uso do V-chip, com
um conjunto de iniciativas envolvendo as cadeias de TV, representantes das indústrias de

videojogos, portais da Internet, etc.
15 - É anunciada a decisão de Charles Schulz de, ao fim de quase meio século, deixar de
desenhar as histórias de Snoopy e Charlie Brown a partir do início de 2000, devido a doença.
16 - Um estudo divulgado pela Newspaper Association of America revela que o crescimento de
leitores de jornais online não afecta os hábitos da leitura impressa.
18 - Segundo o 'Libération', o jornal dos EUA Chicago Tribune está a preparar-se para
disponibilizar na Internet 15 milhões de artigos publicados desde 1849, recorrendo ao trabalho
de presos do Ohio.
20 - Segundo uma sondagem de 'Le Parisien', a televisão é considerada o objecto do século.
21 - O jornal sueco Svenska Dagbladet lança uma edição consultável num telemóvel com ecrã
ou num computador de bolso e actualkizada em contínuo.
22 - Criada a Associação de Jornalistas de Timor-Lorosae.
22 - A France Presse e o grupo finlandês Nokia assinam acordo mundial para o desenvolvimento
de serviços de informação acessíveis por telemóveis dotados de ecrã.
24 - Três das principais cadeias de TV norte-americanas - a ABC, CBS e Fox - decidem
associar-se para partilhar as imagens das notícias.
26 - Por iniciativa da MTV, três homens e três mulheres ainda jovens são seleccionados para
serem encerrados num bunker, a fim de assegurarem a manutenção da espécie, se o mundo
acabar no fim deste ano.
27 - A 'Time' escolhe o criador da Amazon.com, Jeff Bezos, para personalidade do ano,
sublinhando, com a decisão, o salto dado em 1999 pelo comércio electrónico.
Fevereiro
1 - Balsemão toma posse como novo presidente do Conselho dos Editores Europeus.
1 - Segundo o 'Público', ao fim de cinco anos de existência, o reality show da SIC 'Ponto de
Encontro', apresentado por Henrique Mendes, tem uma lista de espera de 25 mil pedidos.
2 - O SJ manifesta, em comunicado, solidariedade com a luta dos trabalhadores da Impala
contra 'medidas prepotentes' da administração do grupo.
3 - A Comissão Europeia envia a vários governos da UE, incluindo o português, cartas pedindo
explicações sobre o financiamento das TV's públicas.
3 - Inicia-se na ESE de Setúbal o 3º encontro da Associação Educação e Media sobre o tema
"Do Uni- ao Multimédia do nosso Contentamento".
4 - O semanário 'Jornal das Ilhas', de Ponta Delgada, é encerrado de surpresa, deixando 10
trabalhadores no desemprego.

4 - O presidente da AR, Almeida Santos, defende em Braga que o Estado deveria pagar as TV's
para que estas não ficassem dependentes das audiências e da publicidade
5 - O DN publica um trabalho de pesquisa dando conta de graves irregularidades na
Universidade Moderna, cujos interesses se têm estendido aos media (3,2 por cento da Media
Capital).
7 - Guterres anuncia o compromisso de criar um serviço de correio electrónico gratuito capaz de
alojar um milhão de endereços.
8 - O '24 horas' passa a ter uma edição em Newark (EUA) direccionada para os emigrantes e
dirigida localmente por Luís Pires.
8 - Assembleia de credores de 'O Comércio do Porto', constituídos sobretudo pela Lisgráfica e
pelo Estado, decidem viabilizar a empresa.
8 - A TSF inicia um período regular de emissões (do final da manhã até meio da tarde) a partir do
Porto.
10 - A revista 'TV Guia' comemora 20 anos de existência
10 - O DN começa a publicar uma página diária intitulada 'Boa Vida', dedicada ao 'lifestyle'.
12 - No ranking dos 100 programas mais vistos em 1998 na TV portuguesa, 67 são da SIC (o 1º
e o 3º são novelas e o 2º é a série Médico de Família) e 33 da RTP (destes 24 são relativos a
jogos de futebol). O 1º mais visto da RTP figura na 23ª posição.
13 - Segundo o 'Público', a AGB, que chegou a ter 95% do mercado de audimetria, irá
abandonar o país, na sequência da decisão que considerou a Marktest empresa de referência.
14 - A distribuidora Electroliber comemora 50 anos de existência.
18 - A milésima edição do programa cultural 'Acontece' da RTP 2 é pretexto para uma festaprograma especial no Convento do Beato.
18 - O Presidente da República inicia, no Arquivo Histórico da RTP, uma 'peregrinação' pelos
arquivos nacionais.
18 - Inicia-se o julgamento do processo de Emídio Rangel contra o 'Semanário', a propósito do
caso Dantas.
18 - A SIC estreia a série portuguesa (adaptação de um formato espanhol) 'Jornalistas', sobre o
quotidiano de um jornal e dos seus repórteres.
19 - Um trabalho do 'Público' refere que o Ministério da Cultura concedeu em 1997 e 1998 cerca
de 800 mil contos à RTP e SIC para apoio à produção de "produtos televisivos de qualidade
discutível".
20 - Segundo o DN, José Hermano Saraiva será o coordenador geral do novo canal de TV por

cabo dedicado à História.
20 - Rangel insurge-se, no DN, contra um artigo do 'Público', da véspera, em que se acusava o
Ministério da Cultura de financiar programas de TV 'pimba'.
21 - O 'Público' disponibiliza on-line, na íntegra, o relatório do Inquérito à Junta Autónoma das
Estradas.
22 - Um conjunto de entidades públicas e privadas (AID e AIND, APR, RTP, SIC, TVI, RR, ICS,
ICAM, ICP, CENJOR, PT) constituem em Lisboa o OBERCOM-Observatório da Comunicação,
com vista à recolha, tratamento e difusão de informação estatística e outra sobre os media
22 - Inicia-se, com Júlia Pinheiro, o programa 'SIC Onze Horas', misto de talk show e informação,
para ombrear com o 'Praça da Alegria', da RTP.
22 - Segundo um estudo do Instituto de Comunicação Social divulgado pelo 'Público', com dads
referentes a Novembro de 1998, dos quatro canais nacionais apenas a RTP difunde uma maioria
de obras de origem europeia (SIC: 36,3 e TVI 27,5 por cento.
22 - Três meses depois de iniciar nova grelha, a RTP procede a reajustamentos de
programação.
23 - Inicia-se em Lisboa o congresso da APAN - Associação Portuguesa de Anunciantes, voltado
para as potencialidades dos novos media no domínio da publicidade.
24 - José Alberto Carvalho e José Maria Cyrne, da SIC, são agredidos, quando se encontravam
em Timor-Leste em reportagem.
25 - Segundo o 'Público', a Rádio Comercial chegou a acordo para a aquisição da Rádio Nova
em Lisboa, projectando fazer dela um canal de música de dança.
25 - Inaugurada no edifício da Alfândega, no Porto, a exposição 'Comunicação/ Comunicações',
promovida pela Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações.
26 - Inicia-se em Guimarães uma Convenção de Jornalistas organizada pelo Gabinete de
Imprensa da cidade.
26 - Emídio Rangel anuncia a intenção da SIC de possuir uma rede de correspondentes em
todas as capitais de distrito.
26 - É lançado no mercado o Pentium III, com grande potencial para trazer o vídeo para os
monitores dos computadores.
26 - Inicia-se no Porto a décima nona edição do Fantasporto, que se prolonga até 6 de Março.
27 - Inicia-se em Óbidos o VII Congresso Nacional de Rádios, reunindo mais de 120 estações de
todo o país ligadas à Associação Portuguesa de Radiodifusão.

Internacional
1 - É suspensa a aplicação do Child Online Protection Act, dos EUA, por decisão de um juiz
federal de Filadélfia, que considerou que ela limita a liberdade de expressão.
8 - A Microsoft e a British Telecom anunciam uma aliança no campo das transmissões de dados
e acesso à Internet através de redes telefónicas móveis.
9 - A Agência Reuters anuncia uma quebra nos seus lucros em 1998.
10 - A cadeia de TV 'Usa Networks' anuncia ter chegado a acordo para adquirir a Lycos, o que
permitirá combinar a Home shopping com a Internet.
16 - Os canais de tv franceses TF1 e Canal+ anunciaram um acordo para retransmitir de forma
repartida entre si os jogos da Liga dos Campeões de futebol até ao ano 2003.
16 - Descobre-se que uma das apresentadoras-vedetas da BBC utilizou actores que simularam
situações reais no seu programa.
17 - Inicia-se em Atlanta (EUA) a X Conferencia Anual de Jornais Interactivos. Temas: Como
ganhar dinheiro na Internet, luta pela captação de audiências, conteúdos on-line e como
converter-se em servidor electrónico das comunidades locais.
17 - Dos rivais históricos no campo das agências informativas - Dow Jones e Reuters (5.700
jornalistas, no seu conjunto) lançam um serviço conjunto de notícias financeiras.
20 - A revista on-line 'Slate', da Microsoft, abandona a política de assinaturas pagas.
21 - O Governo trabalhista de Blair é submetido a uma chuva de críticas por tentar impedir a
publicação de uma notícia que dava conta de práticas de racismo no seio da polícia de Londres.
Março
2 - A TV Cabo anuncia a sua estratégia publicitária, que passa pela inclusão de anúncios nos
seus canais, até um minuto por hora.
3 - A Telepac lança no mercado a NetbyTV, que permite o acesso à Internet através da
televisão, recorrendo a um descodificador que custa cerca de 60 contos.
4 - A Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas adverte que a participação de jornalistas
em televotações os faz incorrer em incompatibilidade profissional
5 - Segundo o 'Público', encontra-se em preparação o Canal Porto de TV por cabo (parceria da
TV Cabo, RTP e Grupo Lusomundo), com início de emissão previsto para 23 de Junho.
5 - Anunciada a saída de Helena Sanches Osório do cargo de directora de 'A Capital'.
5 - A Comissão Europeia informa a SECS de que vai investigar uma queixa da SIC sobre os
dinheiros públicos concedidos à RTP.
6 - Começa a publicar-se a revista Xis, dominical, do Correio da Manhã, dirigida por Laurinda

Alves.
7 - A 'Notícias Magazine' publica um dossier sobre "A violência no ecrã: patati, patata".
8 - Inicia-se em todo o país a Semana dos Media na Escola, promovida pelo Instituto de
Inovação Educacional.
8 - As ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, passam a receber o sinal de televisão da RTP em
directo.
9 - Inicia-se na ESCS de Lisboa a Semana da Televisão Virtual.
9 - Segundo o 'Público', um estudo de mercado indica que os dois primeiros canais de TV por
cabo por assinatura Telecine se ficaram, nos primeiros seis meses, pelos 34 mil clientes, contra
os 50 mil previstos pelo consórcio Premium TV (TV Cabo, SIC, Globosat e Lusomundo).
10 - O programa de informação regional da RTP 'País, País' passa a ser emitido de diferentes
localidades, debruçando-se sobre a região de onde é emitido.
10 - Inicia-se o Congresso de dois dias da APAP - Associação Portuguesa de Agências de
Publicidade sob o tema "Portugal e uma Europa Criativa".
11 - A AACS apresenta em Lisboa os resultados do maior estudo sobre a violência na TV
portuguesa alguma vez feito em Portugal e que foi coordenado pelo Prof. Jorge Vala, do ISCTE.
11 - Inicia-se em Lisboa o Fórum de Recursos Audiovisuais e Multimédia, organizado pelo IIE no
âmbito da Semana dos Media.
11 - A jornalista da SIC Sofia Pinto Coelho é absolvida pelo Tribunal de Vila Real numa queixa
por crime de difamação e injúrias.
12 - A SIC decide acabar com o polémico programa "Os Donos da Bola". O mesmo canal emite
um comunicado em que se insurge contra o conceito de violência utilizado pela equipa do ISCTE
e critica a LUSA por ter misturado dados do estudo com os de um outro realizado dois anos
atrás.
12 - "O Independente" adopta o formato tablóide e passa a publicar uma revista intitulada "3".
15 Iniciam-se na Universidade Católica, em Lisboa, as conferências "O panorama jornalístico em
Portugal no fim de século".
15 - A TV Cabo passa a incluir o Canal História no seu pacote-base.
16 - A SIC anuncia, em Assembleia Geral, lucros de 5,3 milhões de contos em 1998 e 55 por
cento do investimento publicitário em televisão.
17 - A AACS avisa, em comunicado, que os boletins autárquicos que ultrapassem a mera
informação oficial aos munícipes devem respeitar as regras do pluralismo impostas pela lei.
21 - Termina em Lisboa uma Conferência Internacional sobre o Conteúdo dos Direitos de Autor

dos Jornalistas na Era da Globalização, organizada pelo SJ.
22 - Inicia-se na Gulbenkian o 1º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação (SOPCOM), com uma conferência por Elihu Katz.
22 - É apresentada em Lisboa a tradução do livro 'A História em Directo - os Acontecimentos
Mediáticos em Televisão", de Daniel Dayan e Elihu Katz.
22 - É assinado um protocolo entre a Câmara de Braga e a Portugal Telecom com vista à criação
de um canal temático na região.
23 - Diversas entidades partidárias e autárquicas do distrito de Braga enviam um abaixo
assinado à administração da RDP, protestando contra encerramento da delegação bracarense
daquela estação de radiodifusão.
25 - Numa entrevista ao programa de Margarida Marante, Paulo Portas faz declarações que
levam ao fim da Alternativa Democrática e à demissão de Marcelo Rebelo de Sousa de
Presidente do PSD.
25 - O Grupo Media Capital, que já controlava a Rádio Comercial, a Nostalgia e a Nacional,
adquire a Rádio Cidade, a segunda mais ouvida no Grande Porto e Grande Lisboa, passando a
deter cerca de 30% do mercado nacional. Magalhães Crespo, da RR, considera que a compra
viola a lei em vigor.
26 - O Presidente da delegação madeirense do SJ é suspenso pelo 'Jornal da Madeira', por
denunciar, como dirigente sindical, alegadas ilegalidades e abusos do poder no jornal em que
trabalha.
26 - Em assembleia geral, o ICAP decide passar a publicar os pareceres (de natureza éticolegal) do seu Júri de Ética Publicitária, no seu 'Boletim Noticioso'.
27 - Realiza-se em Fátima o 10º encontro das rádios de inspiração cristã, sobre o tema 'O papel
das rádios em situação de catástrofe'.
27 - O 'Expresso' publica um trabalho sobre futuro dos jornais e imprensa regional.
28 - Resultados da Lusomundo SGPS relativos a 1998: volume de negócios superior a 50
milhões de contos, resultado líquido consolidado de 1,38 milhões de contos, o que corresponde
a um aumento de 382%.
29 - A Sport TV passa a iniciar às 13 (em vez de às 18) a sua programação diária, diversificando
as modalidades desportivas cobertas.
29 - A assembleia geral da RDP aprova as contas de 1998, registando um lucro de 907 mil
contos.
29 - A TV Cabo lança o canal People&Arts, em substituição do Travel Latin America.
31 - É anunciado o acordo mediante o qual a Microsoft 'entra' na TV Cabo, investindo 7,2
milhões de contos na aquisição de 2,5% do seu capital social.

31 - A APDC anuncia ir recorrer para a AACS, considerando que a empresa detentora do
monopólio da audimetria em Portugal difunde informação enganosa.
31 - O 'Público' revela os dados de um estudo de audiência das rádios locais, por concelho, feito
pela Marktest, estudo que suscita objecções da CAEM e da APR, devido à reduzida dimensão
da amostra.
31 - A Assembleia de accionistas da agência Lusa aprova o Relatório de Contas de 1998, o qual
dá conta de um lucro de 70 mil contos.
Internacional
1 - A TF1, a Film Four (filial do Channel Four) e a Regency Enterprises assinam um protocolo
que as compromete a co-financiar pelo menos três longas metragens por ano.
7 - Morte de Stanley Kubrick, autor de filmes como '2001 Odisseia no Espaço'.
12 - Karen Jurgensen torna-se a primeira mulher a dirigir um grande diário nacional nos EUA.
13 - Morre em Nova Iorque Leon 'Lee' Falk, criador das bandas desenhadas 'Mandrake' e 'O
Fantasma'.
19 - O grupo italiano de TV Mediaset e o grupo alemão Kirch anunciam uma aliança estratégica
com o fito de criar a primeira cadeia europeia de televisão.
23 - A Havas Advertising, o maior grupo europeu de publicidade, e o espanhol Media Planning,
anunciam a fusão das suas actividades, criando o segundo maior grupo do sector.
24 - A NATO desencadeia a Guerra nos Balcãs, com bombardeamentos sistemáticos a alvos
militares, económicos e políticos na Sérvia e no Kosovo e com sucessivos "danos colaterais". A
utilização da informação para efeitos de propaganda, de um e outro lado, o bombardeamento de
estações e infra-estruturas de rádio e televisão, bem como o uso intensivo da Internet tornam-se
os aspectos mais significativos desta guerra no campo mediático.
25 - O Governo jugoslavo decide expulsar boa parte dos jornalistas dos países mais
empenhados nos bombardeamentos da Nato àquele país.
Abril
1 - A Inspecção Geral das Actividades Culturais passa a selar os CD-ROM e CD-Vídeo vendidos
em Portugal. O motivo imediato prende-se com o aumento de apreensões de cópias pirateadas.
1 - A RDP-África organiza em Lisboa o I Seminário sobre "África na Comunicação Social
Portuguesa", para assinalar o 3º aniversário da estação.
1 - O ISCTE, em colaboração com a Escola Superior de Comunicação Social, de Lisboa, inicia
um curso de pós-graduação em Jornalismo.
1 - Saída da edição electrónica do 'Record'.

3 - Anunciado que a AIND está a elaborar um lano Estratégico de Dinamização da Imprensa
Regional.
7 - A RTP anuncia a intenção de transformar, a breve trecho, o seu Centro de Produção de
Lisboa numa empresa aberta a capitais privados.
7 - Leonor Figueiredo vence o prémio Bordalo de Jornalismo, Cândida Pinto (SIC) idêntico
prémio para o jornalismo televisivo e Armando Pires (RDP) para o jornalismo radiofónico. O
prémio de consagração foi para o jornalista António Paulouro.
8 - O Governo aprova um diploma que proíbe imagens na publicidade de carga eróticopornográfica, depois de as empresas não terem implementado regras por iniciativa própria. A
medida é considerada "demagógica e moralista" pela AID.
9 - A SECS anuncia ir criar na sua página na Internet um banco de dados com trabalhos
científicos produzidos no âmbito dos cursos superiores ligados às Ciências da Comunicação.
9 - Anunciado que José Rodrigues dos Santos moveu uma acção cível contra Emídio Rangel,
por causa de afirmações deste sobre o embargo ao discurso de Saramago na cerimónia de
entrega do Prémio Nobel da Literatura 1998.
10 - Segundo o 'Público', a revista 'Maria' foi condenada em tribunal por ter atentado contra a
honra e bom nome de uma cidadã, ao publicar, em 1996, uma história amorosa contada por um
homem com o qual ela tinha tido, em tempos, uma relação.
11 - Gala dos Globos de Ouro da Caras dá a José Alberto Carvalho, pelo segundo ano
consecutivo, o prémio de melhor apresentador de informação.
12 - Saída da edição portuguesa de 'Le Monde Diplomatique'.
12 - Manifestação de autarcas, deputados e simpatizantes do PCP frente à delegação da RTP
de Évora, exigindo pluralismo e cobertura das iniciativas da oposição.
13 - Os estúdios Valentim de Carvalho e os holandeses CVI Media Group decidem criar a
produtora de TV IDTV.
15 - A RTP inicia a legendagem de programas em português, através de teletexto, destinada a
espectadores surdos.
15 - O presidente do ICAM (Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia) apresenta a sua
demissão, sendo substituído interinamente no cargo por Behran da Costa, vice-presidente.
15 - Assembleia Geral da 'Público - Comunicação Social SA' aprova as contas de 98 (com
resultado líquido positivo de 97.500 contos) e nomeia Carlos Moreira da Silva para substituir
Belmiro de Azevedo como presidente do Conselho Geral.
15 - O 'Diário do Minho' de Braga completa 80 anos de vida e lança uma campanha publicitária
na região, a par de algumas alterações no grafismo.
16 - Abre em Lisboa, no Palácio Foz a exposição "Lápis azul - meio século de censura", co-

organizado pelo ICS e pelo Museu Nacional de Imprensa, com um debate sobre "25 de Abril e a
conquista da Liberdade de expressão".
19 - A SIC ganha alguns dos principais troféus de televisão da gala Nova Gente.
20 - Publicada a portaria que regulamenta o acesso à profissão e os estágios na carreira
jornalística.
20 - Carlos Raposo, ex-director de publicidade da TVI, passa a exercer as funções de director da
TV Cabo.
21 - O programa 'Sinais do Tempo', da RTP2, aborda o tema "Comunicação e Democracia em
debate", com entrevistas a Enric Bustamante e Jesus Timoteo feitas por Diana Andringa e
Santos Pereira.
21 - O diário regional "O Comércio do Porto" inicia uma nova etapa, remodelado e com nova
equipa editorial.
22 - 'O Independente' e o seu director são condenados a pagar cinco mil contos a Sousa Franco
por crime de difamação.
23 - A justiça angolana abre um processo contra o correspondente em Luanda do semanário
'Expresso', por difamação e abuso da liberdade de imprensa.
24 - Noticiada a compra do 'Tal e Qual' por Rocha Vieira ao grupo suíço da Edipresse.
25 - Comemorações dos 25 anos do 25 de Abril. Inúmeras iniciativas nos meios de comunicação
social, com destaque para "A Hora da Liberdade", reconstituição das operações do MFA de
1974, feita pela SIC e pelo CD-ROM intitulado "25 de Abril - uma aventura democrática",
produzido pelo Centro de Documentação 25 de Abril, da Universidade de Coimbra.
26 - A SIC antecipa para as 10h o programa de Júlia Pinheiro e inicia ao meio-dia uma novela
com Fernanda Montenegro.
26 - Texto 'O partido mediático', de João de Almeida Santos, no DN, no qual alude a um 'neoelitismo: o 'dos líderes mediáticos e dos círculos do poder mediático'.
27 - Tolentino da Nóbrega, jornalista do 'Público', é galardoado com o Grande Prémio Gazeta
1998 pela cobertura "persistente, exaustiva e rigorosa' da Madeira. O prémio revelação foi para
Daniel Oliveira, por um conjunto de trabalhos publicados na 'Vida Mundial'.
27 - Termina em Coimbra o I Congresso Nacional da Associação Nacional de Jovens Jornalistas.
28 - O SECS Arons de Carvalho anuncia, na abertura de uma série de debates sobre Imprensa
regional, em Oeiras, estar a negociar com a Portugal Telecom a possibilidade de as rádios locais
emitirem através da Internet, mediante custos da ordem dos cem contos mensais.
29 - O programa Contra-Informação completa três anos de vida, mantendo-se como o de maior
share da RTP1.

29 - Miguel Sousa Tavares regressa à televisão, com o programa 'Em legítima Defesa', na TVI.
30 - De acordo com a APCT, citada pela 'Briefing', dos jornais nacionais publicados em Lisboa,
aquele que tem maior implantação no Porto é o 'Público' (23%), seguido de 'O Independente'
com 14 e do ' 'Expresso' com 12. Os os restantes situam-se abaixo de 5%.
30 - As agências portuguesas de publicidade arrecadam 13 prémios - o melhor resultado de
sempre - na última edição do FIAP (Festival Ibero-americano de Publicidade).
30 - A AACS emite uma circular em que reafirma que os media devem inserir o exercício do
direito de resposta "em lugar e com relevo equivalentes aos da peça original".
Internacional
10 - Em comunicado, o governo inglês anuncia opor-se à compra do clube de futebol Manchester
United pelo magnata Rupert Murdoch, através da BSkyB.
12 - 'The Washington Post' volta a receber o Pulitzer de Serviço Público, por uma reportagem
colectiva sobre a violência mortal exercida pela polícia de Washington nos anos 90.
14 - Um tribunal de recurso parisiense condena o jornal 'Le Figaro' a uma sanção de 10 mil
francos por dia, caso persista na publicação de artigos da sua edição impressa na edição digital
sem pagar aos autores os respectivos direitos.
22 - Inicia-se nos EUA e noutros países a 'Semana sem TV', uma iniciativa que vai já na quinta
edição, promovida pela organização TV-Free America'.
23 - A Nato destroi os estúdios da RTS - Radiotelevisão servia, considerando-a um objectivo
estratégico e veículo de primeiro plano da 'propaganda de Milosevic'.
Maio
1 - Depois da Manchete, Memorandum e Virtual Clip, a Netalerta é a quarta empresa portuguesa
a disponibilizar serviços de recortes de imprensa na net.
1- A SIC inicia o programa "Pequenos e Terríveis", com Catarina Furtado, dirigido aos mais
pequenos.
3 - Participantes num debate promovido pela AACS sobre a revisão da lei das sondagens,
defendem solução legal 'minimalista'.
3 - A concentração dos media em grandes grupos económicos e a precaridade das relações
laborais nas redacções são considerados ameaças à liberdade de imprensa em Portugal, num
colóquio realizado em Lisboa, por iniciativa do ICS e da Comissão Nacional para as
Comemorações do Cinquentenário do Conselho da Europa.
4 - Volta a reaparecer em Díli o jornal independente 'Suara Timor Timur', depois de as suas
instalações terem sido vandalizadas pelas milícias pró-indonésias, no mês anterior.
4 - Maria Elisa, directora de programas da RTP, deixa o cargo de directora do serviço de
comunicação da Gulbenkian (em que se encontrava em regime de licença sem vencimento).

5 - O acto de assinatura do acordo ONU-Indonésia-Portugal sobre Timor Leste é transmitido em
directo pela SIC, mas não pela RTP, o que se converte em objecto de censura por diversos
quadrantes políticos.
5 - A Lusomndo anuncia a intenção de comprar os jornais '24 Horas' e 'Tal e Qual'.
5 - O 'Jornal da Região' projecto conjunto Controljornal e Roularta (Bélgica) completa cinco anos
de existência na área da Grande Lisboa e com 595 mil exemplares distribuídos, sendo
anunciada a sua passagem a tablóide.
5 - Começa a ser gravada nos estúdios do Monte da Virgem, da RTP, a sitcom 'O meu, o teu e o
nosso', com realização de Ângelo Peres.
6 - É aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei que liberaliza a divulgação de
sondagens até ao último dia das campanhas eleitorais.
6 - A AACS é eleita para a vice-presidência da Plataforma Europeia das Entidades Reguladoras,
criada em 1995.
9 - O SECS propõe que seja estabelecida uma percentagem fixa do PIB para financiar a RTP.
9 - A RDP inicia a emissão de um jornal semanal dirigido aos idosos.
10 - A Comissão de Trabalhadores da RTP manifesta apreensão quanto às consequências da
privatização do Centro de Produção de Lisboa, pretendida pela Administração.
11 - O 'Público' antecipa para as 5 horas a disponibilização diária da sua edição electrónica.
11 - Termina na Madeira a I Cimeira Insular de Jornalistas, que reuniu 166 profissionais de 17
regiões e países, e que decide instituir a Associação Internacional de Jornalistas Insulares
11 - Trabalhadores da RTP desencadeiam várias iniciativas para dar conta das suas
preocupações sobre a reestruturação da empresa, nomeadamente quanto à abertura a privados
do capital do Centro de Produção de Lisboa.
12 - É lançado em Lisboa, no ICS, o livro de Glória Rebelo intitulado 'A responsabilidade civil
pela informação transmitida pela televisão'.
12 - Inaugurado em Braga o primeiro multiplex da Lusomundo.
12 - A Igreja Católica portuguesa apresenta o seu site (renovado) na Internet.
12 - Lusomundo e Volta ao Mundo criam a Pressmundo para a edição de revistas, detida a 50%
por cada parte.
14 - Sai o 'Euronotícias', novo semanário totalmente a cores e com versão digital.
15 - Dados citados pelo 'Expresso' relativos ao 1º trimestre de 99 indicam um acentuado
aumento da taxa de saturação publicitária (entre 13 e 14%) nos três canais televisivos.

15 - Uma rusga policial em grande escala, num bairro da área de Loures, com a presença do
ministro da Administração Interna e dos órgãos de informação, invade a privacidade de
habitantes do bairro, levando ao apedrejamento dos jornalistas.
15 - Segundo o Bareme Internet da Marktest, a percentagem de portugueses maiores de 15
anos com acesso à Internet a partir das suas residências passou de 3.2 no primeiro trimestre de
1998 para 5.5 em igual período deste ano.
15 - Em entrevista à 'Briefing', o administrador de 'A Capital' Mário Lopes anuncia uma
reestruturação gráfica do vespertino, prevista para Junho.
16 - Alberto João Jardim solidariza-se com o jornalista do 'Jornal da Madeira' (de capital
maioritariamente do governo madeirense), acusado de violar o segredo de uma sua fonte de
informação. Ao mesmo tempo ameaça deixar de subsidiar os congressos de jornalistas
insulares.
17 - O Governo atribui ao antigo director do 'Record', Rui Cartaxana, a medalha de mérito
desportivo.
17 - Iniciam-se em Braga as jornadas promovidas pelos alunos de Comunicação Social da
Universidade do Minho, sobre o tema "A comunicação social em 25 anos de democracia".
18 - A eleição de uma vice-presidente da AID para representar a Confederação dos Meios de
Comunicação Social na AACS levanta protestos de entidades patronais e associativas, como a
NOVA, não integrantes daquela estrutura.
19 - A APDC denuncia em conferência de imprensa o facto de não estar a ser cumprido o
disposto no Código da Publicidade no respeitante aos menores, e nomeadamente o abuso de
menores em anúncios publicitários e anuncia ter solicitado a inclusão da educação do
consumidor e a abordagem crítica da publicidade nos programas escolares.
20 - Rui Cádima é nomeado director do OBERCOM - Observatório da Comunicação Social.
20 - A Associação de Ardinas de Lisboa inicia um protesto contra a descida para 100 escudos da
maioria dos jornais diários.
21 - Lançamento do livro "A Tirania da Comunicação" (Campo das Letras), de Ignacio Ramonet.
21 - A Teleweb lança portal na Internet (www.teleweb.pt) em português com um serviço noticioso
permanente de eventos nacionais e internacionais.
22 - Um grupo de oito jornalistas da RTP desvincula-se do Sindicato, alegadamente pelo modo
como têm sido conduzidas as negociações do acordo de carreira dos jornalistas naquela
empresa.
22 - Segundo dados citados pelo 'Expresso', a Telepac (com uma quota de cerca de 44%)
continua a liderar os fornecedores de acesso à Internet em Portugal, mas com tendência para a
descida.
22 - O 'Expresso' noticia que o ministro da Cultura pretende ter a tutela do serviço público de TV.

24 - Dois jornalistas do 'Correio da Manhã' recebem nota de culpa e são suspensos
preventivamente, acusados de trabalhar para a concorrência, apesar de não terem qualquer
contrato de exclusividade.
24 - Seminário sobre Tecnologias on-line para o mercado do audiovisual, na Universidade
Moderna, com A. Pedro Vasconcelos, Pedro Braumann e Lopes Araújo.
25 - Organizações de jornalistas da Indonésia e da Austrália anunciam a intenção de abrir em
Timor Leste um serviço de apoio aos jornalistas locais e enviados especiais.
26 - A AACS aprova pedido da TVI de alteração do seu projecto inicial, embora considere que
esse pedido "questiona as condições em que o concurso de licenciamento de canais hertzianos
de televisão foi realizado".
28 - A SIC é condenada pelo Tribunal de Oeiras a pagar 10 mil contos de indemnização a
António José Seguro, a propósito do caso do programa 'A cadeira do poder' (de Artur Albarran).
29 - O 'Expresso' noticia que alguns dos principais editores de jornais portugueses estão a criar
uma central de compra de papel, para poderem negociar preços mais baixos.
29 - Têm lugar em Lisboa as Primeiras Jornadas do Direito do Audiovisual, organizadas pela
RTP, durante as quais o secretário de Estado Arons de Carvalho propõe o financiamento do
serviço público de TV através de uma percentagem do PIB.
Internacional
2 - O clube de futebol Barcelona e a plataforma Via Digital assinam acordo que cria o Canal
Barça.
5 - A Bristish Sky Broadcasting, de R. Murdoch anuncia ir passar a oferecer os descodificadores
digitais aos seus clientes e fornecer acesso gratuito ou a preço reduzido à Internet.
10 - O Presidente Clinton convoca para a Casa Branca educadores, dirigentes religiosos,
fabricantes de armas e representantes da indústria do espectáculo para debater a questão da
violência juvenil, três semanas após o massacre de Littleton. Grandes nomes de Hollywood
recusam participar, temendo ver-se na posição de acusados.
14 - Termina na Grã-Bretanha a reclusão voluntária de quatro pessoas, durante 100 horas, a
quem foi dado apenas acesso à Internet e um cartão de crédito com 500 libras.
17 - A Reuters e a Dow Jones associam-se para lançar uma empresa na Internet dedicada à
informação económica.
18 - Morte de Dias Gomes, autor de telenovelas como 'O Bem Amado', 'Roque Santeiro', etc.
21 - Concretiza-se a OPA hostil da Olivetti sobre a Telecom Itália, anunciada em Fevereiro.
24 - O Supremo Tribunal de Justiça dos EUA aprova um acórdão em que considera que a polícia
viola o direito dos cidadãos à privacidade quando se faz acompanhar de repórteres nos
mandatos de captura u de busca nas casas das pessoas.

26 - Os países membros da Eutelsat decidem cortar a difusão da RTS - Radiotelevisão sérvia, a
solicitação das autoridades alemãs. A medida merece o protesto de Repórteres sem Fronteiras,
que a considera "um ataque `liberdade de circulação da informação".
29 - R. Murdoch adquire 35 por cento do capital da italiana Stream, uma sociedade de TV digital
controlada pela Telecom Itália.
31 - Com 141 milhões de dólares arrecadados ao fim de uma semana (30 no dia de estreia e 20
no segundo dia), o filme 'The Phantom menace' de Geoge Lucas bate os recordes de Titanic.
Junho
1 - A TV Cabo começa a receber pedidos de subscrição do canal Playboy, comercializado com o
pacote da Telecine.
1- Primeiro aniversário do 'pay tv' com resultados abaixo do esperado: 40 a 45 mil assinantes
dos Telecine 1 e 2 e cerca de 120 mil do Sport TV.
1 - O jornalista António Matos é indigitado para dirigir o vespertino 'A Capital', ao mesmo tempo
que a empresa decide encerrar a delegação deste jornal no Porto.
2 - A AACS anuncia a instauração de um processo contra-ordenacional ao semanário 'O
Independente' por violação da lei das sondagens.
5 - O 'Expresso' noticia que a RTP deve 5 milhões de contos de IVA ao Estado, relativos às
indemnizações compensatórias recebidas entre 92 e 98.
5 - A RTP1 começa a emitir 'Ecoman', uma série infantil que conta as aventuras de um herói
ambientalista.
6 - Inicia-se em Macau o IV Congresso Internacional de Jornalismo de Língua Portuguesa.
7 - Começa em Lisboa uma série de colóquios intitulados "O lápis azul - histórias de censura",
promovidos pelo Instituto da Comunicação Social e pelo Museu Nacional da Imprensa.
9 - A Lusomundo entrega na DGComércio e da Concorrência o processo de aquisição da
Prodiário ('24 Horas' e 'Tal e Qual'). Segundo o 'Público', a empresa proprietária do 'Correio da
Manhã' requer que esta compra seja analisado por poder violar as leis da concorrência (o grupo
passaria a controlar três dos cinco diários nacionais e a deter 60% das vendas).
9 - Publicado o decreto regulamentar 8/99, que revê as regras para o registo de títulos de novas
publicações periódicas.
10 - Um conjunto de diários de referência europeus, enre os quais o DN, reúnem em Amesterdão
para debater os novos caminhos da imprensa escrita e preparar o lançamento de iniciativas
conjuntas.
11 - A RTPi inaugura a sua primeira delegação no exterior, na Universidade de Massachusetts,
em Darmouth (EUA).

12 - Anunciada a criação para breve de uma associação de 16 jornais regionais, cobrindo todo o
território nacional, para efeitos de angariação de publicidade.
12- Fernando Cascais é eleito presidente da EJTA (European Journalism Training Association),
no decorrer da assembleia geral realizada em Lisboa.
13 - O 'Público' noticia que três jornalistas da Rádio Altitude da Guarda abandonaram o SJ, em
protesto pela alegada falta de solidariedade sindical num processo em que foram condenados
por difamação.
14 - O Conselho Deontológico do SJ organiza um debate sobre o artº 6º do Código Deontológico
(revelação de fontes).
14 - Segundo o DN, o servidor português de acesso à Internet Esotérica foi comprado pelo grupo
norteamericano Via Net.Works.
15 - A Telecel entra no mercado da Internet através do lançamento no mercado do Netc
(www.netc.pt).
15 - O grupo Valentim de Carvalho inaugura o maior e mais moderno estúdio de TV do país,
tendo como principais clientes os três operadores de televisão.
18- Uma reunião do comité director dos mass media do Conselho da Europa, que se realiza em
Lisboa, não chega a acordo sobre os imites do direito dos jornalistas de não revelarem as suas
fontes de informação.
20 - Entram em vigor as restrições à publicidade mediática a linhas eróticas, na sequência da
publicação de um decreto-lei publicado a 21 de Maio.
23 - Dois publicitários portugueses, Sandro Porto (FCB) e Liliana Carvalho (MKT) vencem o
concurso internacional de publicidade de jovens criativos, no âmbito do Festival Internacional de
Publicidade de Cannes.
23 - É inaugurada em Lisboa uma exposição sobre '200 anos de jornalismo português em
Macau'.
24 - Inicia-se em Lisboa um colóquio sobre 'Os países de língua portuguesa e a liberdade de
informação', promovido pela AACS.
25 - O jornal 'República' regressa às bancas, com periodicidade trimestral.
26 - Termina um período de 15 dias durante os quais foi 'ressuscitado' o extinto 'Diário de
Lisboa', iniciativa tomada no âmbito das festas da capital.
28 - O jornal 'A Capital, único diário vespertino, cujo novo director, António Matos, tomou posse a
14, surge nas bancas com um novo grafismo e uma vocação editorial regional (voltado para a
Grande Lisboa), sendo distribuído gratuitamente durante três dias.
28 - Serge Siritzky, director da revista francesa 'Écran Total' defende, numa conferência em

Lisboa, que os canais de TV deixarão de ter produção própria, passando a meros transmissores.
29 - A agência Lusa inaugura novas instalações da sua delegação do Porto, em cujo acto o
respectivo presidente apela aos OCS a que participem no aumento de capital social da empresa.
29 - A Rádio Renascença começa a emitir o programa 'Sol Nascente', dirigido à comunidade
timorense da região da Grande Lisboa.
30 - É assinado em Lisboa o primeiro contrato de concessão à RDP do serviço público de
radiodifusão, o qual prevê a modalidade do patrocínio como excepção aos limites à publicidade.
30 - Lançamento, em Lisboa, do livro 'Comunicar e Julgar', de Cunha Rodrigues, procuradorgeral da República.
Internacional
2 - Segundo o 'Público', o ministro angolano da Comunicação Social ameaçou silenciar as
publicações independentes do país, deixando em polvorosa a classe jornalística e diversas
ONG.
8 - O grupo francês Vivendi, com 34% do capital do Canal+, entra com 17% no capital da BSkyB
de Rupert Murdoch
9 - A maior agência de fotografia do mundo, a francesa Sygma, passa a chamar-se SygmaCorbis, depois de Bill Bates a ter adquirido, para assim acrescentar mais 40 milhões aos 25
milhões de imagens cujos direitos já possuía.
13 - Inicia-se na Suiça o 52º Congresso da WAN (World Association Newspapers), cujo ponto
alto é um estudo sobre as inovações que foram introduzidas nos jornais nos últimos anos.
16 - A CNN opera uma mudança nos blocos noticiosos Headline News, procurando reduzir a
duração destas notícias para um tempo de 60 a 80 segundos.
16 - A Associação Nacional de Cadeias de Televisão Comercial Japonesa decide acabar com a
emissão de cenas de violência e de sexo durante os faixas horárias em que as crianças estão a
ver as emissões.
25 - Termina, nos EUA, a soap opera Another Worl, no ar há 35 anos, na NBC.
29 - A BBC volta a cair numa cilada, desta vez armada por uma jornalista do sensacionalista
'The Sun' que se fez passar por dependente do sexo com o intuito de demonstrar a falta de rigor
profissional da TV pública.
Julho
1 - Tomam posse novos membros da AACS, na sequência da nova legislação que redefiniu a
composição daquele órgão.
1 - O Canal Playboy, distribuído pela TV Cabo, obtém 15 mil assinantes no primeiro mês de
comercialização.

2 - Começa a publicar-se o 'Notícias de Leiria', um novo semanário liderado por Jaime Antunes.
2 - Nasce, no âmbito da RTP-África, o projecto Lusovisão, destinado à troca multilateral de
notícias entre as TVs de Portugal e dos PALOP. É também anunciado que a RTP-África irá
apostar em co-produções com aqueles países.
3 - Balsemão declara ao 'Expresso' estar aberto para ser candidato a Presidente da República.
6 - A TVI emite uma alegada reportagem que constitui pretexto para divulgar em Portugal
'exemplos' do que é, no Brasil, o programa de Ratinho.
6 - A Telepac lança o NetPower, um novo produto que pretender tornar mais simples e viável o
acesso à Internet.
6 - No dia em que comemora 73 anos, o 'Correio do Minho', agora impresso nas oficinas do
galego 'Faro de Vigo', surge com nova imagem gráfica, cor, e maior número de páginas.
8 - O SJ lamenta, em comunicado, que a legislatura tenha terminado sem que o parlamento
tenha aprovado a definição legal da protecção dos direitos de autor dos jornalistas.
8 - Termina na RTP2, ao fim de 240 emissões, o programa de Luís Osório 'Portugalmente',
considerado pela crítica 'uma lufada de ar fresco na TV portuguesa.
8 - A RTP inicia a emissão semanal de um ciclo de cinema de Alfred Hitchcock, a propósito do
centenário do nascimento do realizador.
12 - A APDC apresenta na AACS um pedido de proibição da divulgação dos dados de audimetria
nos órgãos de comunicação social, por os considerar enganosos, e solicita à Alta Autoridade que
intervenha para assegurar que uma associação independente tutele o sistema. A Marktest
considera, num comunicado emitido no dia 13, não lhe reconhecer competência para falar sobre
este assunto.
13 - A Direcção Editorial do 'Público' insurge-se, em nota, contra o 'chico-espertismo' da
concorrência por não ter respeitado, na véspera, a hora do embargo para a divulgação do
relatório anual do desenvolvimento humano, do PNUD.
14 - O SJ condena, em comunicado, o comportamento ético dos três profissionais do DN que
terão revelado a fonte de informação nas investigações ao caso Universidade Moderna.
15 - Com a presença do primeiro ministro, António Guterres, o grupo Portugal Telecom
apresenta a holding PT Multimédia voltada para a TV interactiva e a Internet de alta velocidade,
e que passa a integrar a TV Cabo, as Páginas Amarelas, a Telepac e a PT Conteúdos (nova
empresa que coordena iniciativas de conteúdo para a Web).
17 - Em declarações ao 'Expresso', Rui Cádima, director do OBERCOM, anuncia, como
projectos prioritários para 1999-2000 a criação de uma base de dados e a elaboração do
primeiro anuário da comunicação, contando para tal com um orçamento de 30 mil contos para 99
e uma equipa de três pessoas.
18 - A Comissão Europeia decide abrir um inquérito sobre o financiamento estatal aos serviços

públicos de TV em França e na Itália.
19 - Começa a ser editado na Internet o 'Diário Digital', iniciativa pioneira no género, com acesso
gratuito e dirigido por Luís Delgado.
19 - Emídio Rangel, director de programas e de informação da SIC afirma, em entrevista ao '24
Horas', que existe corrupção na RTP.
20 - Em entrevista ao 'Público', o jornalista Mário Crespo contesta o processo disciplinar de que
foi alvo e explicita acusações que já havia feito, de relações menos claras entre a RTP e a
Fundação Mário Soares.
22 - O Conselho de Administração da RTP decide processar judicialmente Emídio Rangel, pelas
suas declarações ao '24 Horas'.
26 - A RTPi estreia um magazine diário exclusivamente dedicado a Timor.
28 - Um parecer da Comissão da Carteira de Jornalista considera que a leitura de notas oficiosas
e comunicados de divulgação obrigatória além de não fazer parte da 'actividade materialmente
jornalística', é susceptível, também, de 'integrar o exercício de funções de relações públicas,
enquanto causa de incompatibilidade profissional'.
29 - A AACS decide dar parecer favorável ao acesso à actividade televisiva por parte do Canal
de Notícias Lisboa, considerando-o como canal temático de acesso não condicionado.
30 - O Museu Nacional de Imprensa e o ICS assinam um protocolo para promover estudos,
exposições e outras iniciativas ligadas à história dos media.
30 - O Governo decide viabilizar a intenção do Grupo Lusomundo de comprar 85% da
Publicações Prodiário (que edita o '24 Horas' e o 'Tal e Qual'), anunciada no princípio de Maio.
30 - O secretário de Estado da Comunicação Social afirma, após visita à Marktest, considerar
suficiente que a fiscalização da audimetria seja feita pela CAEM .
31 - O Governo Regional da Madeira queixa-se à AACS contra o facto de a Comissão da
Carteira Profissional de Jornalistas ter declarado o exercício da actividade jornalística
incompatível com a leitura de notas oficiosas.
31 - Um estudo da Tempomedia indica uma subida media do share da TVI da ordem dos 5,6%,
entre Junho de 98 e Junho de 99, com especial destaque para os primeiros seis meses deste
ano. Esta subida ocorre em boa medida à custa da descida da RTP1.
Internacional
1 - Os televisores colocados no mercado, nos EUA, passam a estar obrigatoriamente equipados
com o dispositivo anti-violência V-chip, num processo que terá a sua fase de generalização em 1
de Janeiro de 2000.
7 - Segundo um estudo da NECResearch, realizado em Fevereiro último, existiam, então, 4,3 mil
milhões de endereços, 800 milhões de páginas e três milhões de servidores na Internet, no
mundo.

8 - Dezenas de universitários de Teerão são feridos pela intervenção policial contra milhares de
colegas seus que se manifestavam a favor da liberdade de expressão, depois de os
fundamentalistas terem conseguido o encerramento do jornal liberal Salam.
9 - Criada a ABC Entertainment Television Group, uma produtora que resultou da junção dos
departamentos de produãço da ABC e da Disney.
11 - O porta-voz de Tony Blair, primeiro ministro britânico, ataca os jornais e, em especial, as
televisões britânicas por terem pretensamente favorecido o lado sérvio na recente guerra do
Kosovo.
16 - Estreia nos EUA 'Eyes Wide Shut', o último filme de Stanley Kubrick, retocado em algumas
partes mais explícitas, para poder ser visto, nos EUA, por uma audiência de menores de 17
anos.
19 - É divulgado o resultado de um estudo publicado na 'Nature', segundo o qual os motores de
pesquisa da Internet não cobrem mais de 16% dos conteúdos disponíveis.
20 - Um estudo divulgado pela Nielsen Media Research indica uma correlação negativa entre o
consumo de TV e o tempo despendido na Internet, nos EUA: nos lares ligados à rede, o
consumo televisivo desce em média 13%.
21 - Mais de meia centena de nomes sonantes da cena norte-americana (ex-presidentes, exgenerais, senadores e líderes religiosos) lançam uma cruzada contra a violência e apelam a
Hollywood para que adopte um código de conduta e retire a violência do prime time.
27 - Segundo dados do Eurobarómetro, 8,3% dos europeus possui em casa ligação à Internet,
um valor que duplicou entre Janeiro de 97 e Dezembro de 98 e que fica longe dos 30,2% que
possuem telemóvel.
30 - O grupo de imprensa regional britânica Trinity decide a fusão com o grupo nacional Mirror,
por 1.200 milhões de libras, passando a deter a partir de agora 155 títulos.
Agosto
2 - É retirado o spot publicitário 'Promessas' (da iniciativa de um instituto do PSD e visando o
PS), na sequência de uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições. O PSD queixa-se de
desigualdade de tratamento e a SIC contesta a competência da CNE para deliberar sobre a
matéria.
6 - Assinado o acordo entre a Câmara Municipal do Porto e a sociedade que vai gerir o canal de
cabo Porto TV.
7 - A RTPi passa a estar acessível on-line na Internet, embora ainda em fase experimental
(www.mediacrossing.com).
10 - A Rádio católica Ecclesia, de Angola, voltou a encerrar, na sequência da detenção de
alguns dos seus responsáveis, por pretenderem divulgar uma entrevista do líder da UNITA Jonas
Savimbi. O correspondente do Público e da BBC na capital angolana é também levado pela

polícia para declarações como presumível fornecedor da gravação da entrevista.
12 - A Junta Metropolitana do Porto escreve ao secretário de Estado da Comunicação Social e à
AACS protestando pelo tipo de envolvimento da Câmara do Porto no projecto de TV por cabo
Porto TV (RTP/Lusomundo/TV Cabo) e alertando para uma alegada corrupção dos "princípios da
isenção e da independência jornalísticos".
12 - Estudo realizado pela Initiative Media (e noticiado no DN) indica que o índice de recordação
dos conceitos-chave de uma campanha publicitária sobe na ordem dos 200%, quando são
usados, simultaneamente, a Imprensa e a TV.
13 - A Lusomundo anuncia a intenção de adquirir por 14 milhões de contos os 39% de Joe
Berardo na Investec, que é proprietária do Record, da Máxima, de 20% da distribuidora
Deltapress e de 25% da SIC. Se o negócio se concretizar, abre-se a possibilidade de luta pelo
controlo desta estação.
13 - Emídio Rangel declara, no jornal 'A Capital', não ver 'ninguém melhor que Balsemão para
Presidente'.
13 - Entrevista ao 'Semanário' do responsável do Departamento de Programas e Transmissões
de Desporto da SIC , Jorge Schnitzer, leva Emídio Rangel a pôr-lhe um processo disciplinar com
vista a despedimento.
14 - A TVI bate pela primeira vez o share diário da RTP1 e, durante a transmissão de um jogo de
futebol em prime time, ultrapassa também a SIC.
14 - Segundo o 'Expresso', a Junta Metropolitana do Porto está a negociar com a Bragatel a
criação de um projecto televisivo regional alternativo à Porto TV.
14 - Uma das obras vencedoras do Prémio do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra foi a tese de mestrado de João Nuno Coelho, "Portugal - a equipa de todos nós: a
reprodução ideológica da nação nos jornais desportivos".
15 - O DN inicia a publicação diária (que se prolonga até dia 20) do perfil de seis jornalistas que
marcaram a profissão e o jornalismo: Jean Daniel, Christiane Amanpour, Pedro Ramirez,
Gunther Wallraf, Oriana Fallaci e Merval Soares Pereira.
16 - A Cofina adquire em operações na Bolsa uma posição qualificada (acima dos 10%) no
capital da Investec.
16 - O líder do PP, Paulo Portas, em pré-campanha para as legislativas, volta a propor a
introdução do v-chip, para prevenir a influência da violência televisiva sobre as crianças,
anunciando a criação de uma equipa pluridisciplinar para estudar a aplicação da medida.
16 - O ICP anuncia a concessão à Sonae Redes de Dados (em parceria com a France Telecom)
de licença para operar nas redes de telefone fixas, a liberalizar a 1 de Janeiro de 2000.
16 - O Governo da Madeira anuncia ir processar o CA da RDP, por esta se recusar a ler as notas
oficiosas emitidas pelo gabinete de João Jardim.

17 - A dupla BPI-Cofina lança uma OPA sobre o total do capital da Investec, a holding de Joe
Berardo, incluindo os 24,99% da SIC, abrindo, assim, uma guerra com a Lusomundo.
18 - A Federação Internacional de Jornalistas abre em Timor Leste um escritório de segurança e
apoio para os media e disponibiliza no seu site da Internet um Guia para Timor Leste.
19 - Segundo o 'Público', o mês de Junho bateu todos os recordes de saturação publicitária em
televisão, incluindo televendas e divulgação: TVI 23,4% da emissão; RTP 19,9%; SIC 18,9%.
19 - O jornalista Júlio Magalhães deixa a RTP-Porto e passa a dirigir a Delegação da TVI
naquela cidade.
19 - A TVI anuncia uma redução de prejuízos de um pouco mais de quatro milhões de contos em
1997 para 1,7 milhões em 1998.
19 - Pinto Balsemão responde às movimentações com vista à tomada de posição no capital da
SIC adquirindo o controlo da maioria do capital desta estação, através da aquisição das
participações de várias instituições bancárias.
20 - Estreia na SIC o sucedâneo de 'Os Donos da Bola' chamado 'Jogo Limpo', depois de, na
véspera, ter estreado na TVI o concorrente 'A Bola é Nossa'.
22 - No seu destaque, o 'Público' dedica quatro páginas ao tema "RTP. o gigante em estado de
coma".
23 - A SIC inicia a sua 'operação legislativas' convidando um líder partidário por dia para o
confrontar com reportagens sobre problemas do país.
25 - Texto " A 'grande horizontal'" de Vasco Graça Moura no DN, no qual desfere um violento
ataque à RTP.
26 - A Media Capital e a Metalgest decidem associar-se para apresentar uma candidatura
conjunta à exploração de frequências de rádio e serviços de televisão interactiva.
26 - A RTP anuncia, em comunicado, que, no espaço de um ano, a RTPi passou a contar com
2,3 milhões de assinantes em França e cerca de 12 milhões na globalidade.
27 - Maria Elisa é demitida do cargo de directora de programas da RTP.
27 - A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários impõe à Lusomundo o lançamento de uma
OPA sobre a Investec, concorrente à dupla Cofina/BPI.
27 - Segundo 'O Independente', o jornalista António Perez Metelo foi obrigado a deixar a SIC,
depois de ter aceite um cargo no Gabinete do Comissário para o Apoio à transição de Timor.
28 - Segundo o 'Expresso', a Portugal Telecom e a Impresa, holding de Balsemão, mantêm
contactos com vista a uma aliança estratégica através do cruzamento de participações e criação
de uma empresa de conteúdos multimédia.
30 - A Lusomundo avança com uma OPA sobre a Investec, oferecendo 42,4 euros por acção.

31 - Dados dos CTT indicam que, num universo de 4 milhões de caixas postais, apenas 5,9%
ostentam o sinal de recusa de publicidade não endereçada (cerca de 14% nas regiões do
Grande Porto e Grande Lisboa).
Internacional
3 - Lançada com grande aparato mediático, nos EUA, a revista 'Talk', dirigida por Tina Brown,
conhecida como expoente do 'jornalismo de celebridades' e co-propriedade da Hearst Corp e da
Miramax Film Copr (esta pertencente à Walt Disney).
4 - A Academia Americana de Pediatria divulga uma tomada de posição em que recomenda que
as crianças até aos dois anos não vejam televisão e que as crianças mais velhas não devem ter
TV ou computador nos quartos.
8 - Comemoram-se os 25 anos da demissão do presidente Nixon, na sequência do escândalo
Watergate, investigado por Bob Woodward e Carl Bernstein, do Washington Post e que viria a
dar origem a dois filmes 'Os Homens do Presidente' (A. Pakula) e 'Nixon' (O. Stone).
9 - Segundo um relatório de Repórteres Sem Fronteiras, a Internet é considerada inimiga em
pelo menos 20 países (sendo por isso objecto de censura pelos governos respectivos), havendo
ainda 45 países que controlam, directa ou indirectamente o acesso à web.
13 - Comemoram-se os 100 anos do nascimento do cineasta Alfred Hitchcock.
19 - O DN noticia a constituição, nos EUA, de um consórcio de 11 grandes empresas para
promover o aumento de programas agradáveis a toda a família, por se sentirem incomodados
por terem de inserir publicidade entre séries 'pouco respeitáveis.
24 - Centenário do nascimento de Jorge Luís Borges, que um dia escreveu: "De entre os
diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro. Os demais são
extensões do seu corpo (...). O livro é extensão da memória da imaginação".
24 - É divulgado em Sheffield um estudo que sustenta o valor pedagógico e atractivo da série
'Teletubbies' junto das crianças.
Setembro
2 - Face a um crescendo de intimidações das milícias pró-indonésias e de interferências do
proprietário, o jornal independente 'Suara Timor Timur' suspende a publicação, sem conseguir
chegar a divulgar o resultado do referendo de 30 de Agosto sobre o futuro do território.
3 - Na sequência do aparecimento do 'Notícias de Leiria', em Julho, desencadeia-se nesta
cidade uma acesa competição entre os três semanários locais, com ofertas de senhas para
supermercados e clubes de vídeo, no acto de assinatura.
3 - O 'Diário Digital' aumenta o capital social de mil para 40 mil contos e passa a ser editado
também ao fim de semana.
4 - O jornal 'Público' faz uma edição especial a propósito dos resultados de Timor Leste, que dão
a vitória ao CNRT e abrem caminho à independência do território.

4 - O agravamento da situação em Timor-Leste leva à saída de grande parte dos jornalistas
estrangeiros, com excepção, designadamente, de quatro portugueses (Público, Expresso, RTP1
e 'O Independente').
5 - A TSF inicia uma edição especial que se vai prolongar por largos dias, vários dos quais sem
publicidade, dedicada aos acontecimentos trágicos em Timor, exemplo seguido, embora em
menor escala, por outras rádios e pela generalidade dos órgãos de comunicação.
10 - A Lusomundo anuncia a compra de 19,81% da Investec, holding de Joe Berardo.
10 - O programa 'Praça da Alegria', de Manuel Luis Goucha, chega à milésima emissão.
10 - Chega às bancas a edição 5000 do 'Jornal de Abrantes', fundado em 1884.
13 - A RTP1 estreia duas obras portuguesas de ficção: a telenovela a 'Lenda da Garça' e o
policial 'Esquadra de Polícia'.
14 - A 'Visão' faz uma edição especial de 250 mil exemplares (que esgotou) cujas receitas de
vendas de publicidade (cem mil contos) revertem para a causa timorense.
14 - A TVI começa a emitir dia e noite, ininterruptamente.
14 - Segundo o 'Diário Económico', a empresa financeira norte-americana Hicks, Musee, Tate &
Furst entrou com uma verba de 10 milhões de contos (40%) no capital da Media Capital, a qual
permitirá a esta última assumir 70% da holding Navy Blue, que controla a TVI.
15 - Arranque das emissões regulares do Canal de Notícias Lisboa, dirigido por Maria João
Baptista (ex-NBC.
15 - A Optimus comemora o 1º aniversário com 670 mil clientes.
16 - Inicia-se na SIC uma série de debates entre pares de líderes dos quatro principais partidos
concorrentes às legislativas de 10 de Outubro.
20 - A Telecel inicia em Portugal o acesso gratuito à Internet, através da 'Netc Fri', numa primeira
fase circunscrita aos seus clientes da rede móvel, mas extensível a todos os internautas antes
do final do ano.
22 - A Jazztel anuncia idêntica intenção, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2000 (com a
liberalização das telecomunicações).
23 - Debate na RTP1 entre os quatro líderes dos maiores partidos.
23 - Assinado em Lisboa um protocolo que visa repartir equitativamente a publicidade do Estado
pelos órgãos de comunicação regionais.
24 - "O Independente" surge nas bancas com quatro novas revistas, uma por semana.
24 - Termina em Lisboa um encontro da Rede das Entidades Reguladoras do Audiovisual dos

Países do Mediterrâneo, que se debruçou sobre o papel e a eficácia dessas entidades face à
Internet.
25 - Em declarações ao 'Expresso', o ministro das Finanças, Sousa Franco, declara-se favorável
à privatização da RTP (com excepção da RTPi e RTP África).
25 - Segundo o 'Expresso', a Lusomundo, a Hachette e a Impala são alguns dos grupos de
comunicação interessados em adquirir 49% do capital da TV Guia Editora.
26 - Joaquim Fidalgo é designado novo Provedor do Leitor do jornal 'Público'.
27 - Assinada a revisão das tabelas salariais entre a Associação da Imprensa Não Diária e o
Sindicato dos Jornalistas relativa ao ano civil de 1999 (tabela A: director 188.650 escudos;
estagiário do 1º ano: 71.200 escudos).
28 - Assinado um protocolo entre o Governo, a Telecel e a Associação Terràvista, que abre a
possibilidade de presença na Internet aos órgãos de comunicação regionais e locais.
28 - A E3G, novo operador de telecomunicações do grupo EDP, anuncia a aquisição da Portal.pt
de Edson Athaíde e José Luis Moutinho, que havia arrancado no final de Maio.
29 - A AACS escolhe por seis contra quatro votos José Sasportes, para completar o elenco de
membros daquele órgão (o nome da alternativa era o de Mário Mesquita).
30 - A revista 'Briefing' edita um suplemento especial com 137 anúncios de página inteira que os
publicitários portugueses fizeram por Timor.
30 - Segundo a 'Briefing', o espaço publicitário encontra-se saturado até ao final do ano na TV,
nos jornais, nas rádios e no outdoor (fim do milénio, campanha dos operadores privados de
telecomunicações, etc).
30 - A Associação de Realizadores de Cinema e Televisão (ARCA) manifesta-se indignada com
a defesa feita por Sousa Franco, ainda ministro das Finanças, da privatização da RTP,
reclamando que o primeiro ministro clarifique a sua posição antes das eleições.
Internacional
7 - Uma ameaça do governo angolano leva à suspensão de um dos programas mais populares
da Emissora Católica de Angola/Renascença África.
7 - A Viacom, proprietária da MTV e da Paramount, anuncia um acordo de aquisição da CBS,
principal cadeia de TV norte-americana, por 37,3 biliões de dólares, na maior fusão de sempre,
que cria o segundo maior grupo mediático do mundo.
12 - Movimentação no sentido de um boicote de duas semanas promovido por uma aliança de
organizações de minorias étnicas norte-americanas, em protesto contra a subrepresentação de
negros e latinos na indústria de Hollywood e nas principais cadeias de TV.
14 - O grupo alemão Bertelsmann apresenta, numa conferência, em Munique, uma proposta
para um sistema mundial de auto-regulação de conteúdos da Internet para proteger as crianças.

29 - Entra em vigor em Espanha um decreto que obriga os operadores de TV a anunciar a
programação com pelo menos 11 dias de antecedência e a não alterá-la depois disso, excepto
em caso de força maior.
Outubro
1 - Texto de Miguel Sousa Tavares no Público: 'Televisão: a nova luta de classes".
2 - Estreia, na SIC, a série infantil japonesa de desenhos animados 'Pokémon', sem as cenas
que originaram problemas no Japão.
2 - Estreia na TVI a série de produção nacional "Todo o tempo do mundo", com Eunice Muñoz e
Ruy de Carvalho.
3 - Cerca de 150 representantes da Imprensa regional ligados à APIR defendem, num encontro
realizado na Guarda, a profissionalização da gestão desses órgãos.
4 - A RTP1 introduz alterações na sua grelha de programação: telenovela em horário nobre, um
espaço infantil reforçado nas tardes dos dias úteis e remodelação da informação regional.
7 - A Presselivre entrega no Ministério da Economia recurso contra a compra do '24 Horas' pela
Lusomundo.
8 - O 'Expresso' apresenta novidades no grafismo da Revista e do caderno Vidas e edita um
novo suplemento dedicado à TV, o 'Espectador'.
8 - David Pontes passa a dirigir interinamente 'O Comércio do Porto', em substituição de Alberto
Carvalho.
9 - Jornalistas dos PALOP, reunidos no Maputo, apelam à abertura da RTP-Africa e RDP-África
às produções do sector privado independente e à "eliminação das práticas discriminatórias da
cooperação oficial portuguesa".
11 - Inicia-se em Lisboa o IV Congresso Português de Marketing.
12 - Cerca de 20 publicitários em representação de quatro países da CPLP debatem em Maputo
a futura Confederação de Publicidade dos Países de Língua Portuguesa.
13 - Bessa Tavares passa a dirigir o Sport TV, canal codificado de desporto.
14 - A TVI, com um 'especial informação' sobre troca de sexos, bate pela primeira vez a SIC em
prime time, em termos de share.
14 - A Sega lança no mercado português a Dreamcast, consola de 128 bits, com periféricos
como modem para jogar via Internet, acesso a e-mail e chat.
15 - A Telepac lança o seu serviço de acesso gratuito à Internet.
15 - 'O Independente' passa a incluir mais um suplemento dirigido aos mais pequenos, o
'Batatoon'.

15 - Saída do semanário 'Tribuna da Madeira", independente e voltado para o jornalismo de
investigação.
16 - A AACS decide promover um diálogo com as entidades ligadas à produção e fiscalização
dos estudos da audiência, com vista a chegar a um sistema de auditoria não circunscrito aos
utilizadores directos desses estudos.
17 - O '24 horas' reduz o preço de capa de 200 para cem escudos ao domingo, o mesmo preço
dos dias úteis.
19 - Decorre em Lisboa a segunda assembleia geral da Aliança das Agências de Informação de
Língua Portuguesa, durante a qual foi admitida como novo membro a ETNA, agência de notícias
de Timor-Leste, em fase de constituição.
19 - Até ao dia 23, decorre na Praça Sony e no Fórum Lisboa o Festival Ulisses, mostra de
cinema e televisão especialmente dirigida a crianças.
20 - Anunciada a constituição de uma holding entre as agências de meios CIA Portugal e
Publimeios, com facturação prevista para 2000 superior a 8 milhões de contos.
20 - Acordo de empresa no JN desactiva pré-aviso de greve.
21 - Anunciada a transferência de Herman José (bem como de Maria Rueff) da RTP para a SIC,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2000.
22 - O 'Jornal do Fundão', agora propriedade da Lusomundo, surge nas bancas totalmente
renovado.
22 - Reúne em Lisboa a European Newspaper Publisher Association, que se mostra apreensiva
com restrições à publicidade na UE.
23 - Entrevista de Clifford Stoll, no DN, intitulada "Internet é receita para deixar de pensar".
24 - O líder da Lusomundo anuncia, na reunião anual de quadros, a criação de uma nova
empresa, a Lusomundo.net, que lançará sete novos sites na Web, entre os quais uma espécie
de Amazon portuguesa, voltada para a edição.
25 - Surge nas bancas e na Internet (www.focus-online.net) a revista "Focus", pertence ao grupo
Impala (com capital da Metalgest) e para concorrer com a "Visão".
25 - Em entrevista à Focus, o primeiro ministro António Guterres considera que a eventual
privatização da RTP não constitui tabu ideológico mas que o problema não se colocará nos
próximos quatro anos.
27 - Inicia-se em Braga o III Encontro Lusófono de Ciências da Comunicação, uma iniciativa da
LUSOCOM organizada pelo Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do
Minho.
27 - Felisbela Lopes lança o livro "O Telejornal e o Serviço Público", editado pela Minerva

28 - A Administração da RTP apresenta a Formas e Conteúdos-Produção Audioviual SA, a nova
empresa da RTP constituída a partir do Centro de Produção de Lisboa.
28 - O jornalista e apresentador do Telejornal Rodrigues dos Santos decide não aceitar o convite
para se transferir para a TVI, permanecendo na RTP, como o fizera já Judite de Sousa.
28 - Inicia-se no Estoril o 2º Festival de Criação Publicitária, prolongando-se até 30.
29 - É apresentado na Universidade do Minho o nº1 da revista científica "Comunicação e
Sociedade", do Departamento de Ciências da Comunicação da UM.
Internacional
1 - Uma edição de El País passa a ser impressa e distribuída em 4.000 postos de venda da
Argentina e, a partir desse país, em vários outros da América Latina.
4 - MCI Worldcom adquire a Sprint por um valor record de 115 biliões de dólares, o que fará dela
o maior operador de telecomunicações do mundo.
5 - O Departamento de Estado norte-americano emite uma declaração em que pede ao governo
angolano que respeite a liberdade de imprensa.
5 - A Gemstar, ligada ao vídeo interactivo, anuncia a aquisição da 'TV Guide' (norte-americana),
com uma circulação de cerca de 12 milhões de exemplares.
6 - A Microsoft e o MIT anunciam um acordo para a criação de um campus virtual com acesso
remoto a serviços laboratoriais, ajuda online e ligação a museus com sites na Internet.
15 - É preso em Luanda o jornalista Rafael Marques, acusado de chamar ditador ao presidente
angolano.
16 - O jornal 'Financial Times' decide criar uma redacção que funcione 24 horas por dia e
reformular substancialmente o site na Internet.
18 - O jornal espanhol 'El Mundo' lança um vespertino, distribuído apenas em versão digital.
20 - Evocação dos 30 anos sobre o primeiro envio bem sucedido de uma mensagem por correio
electrónico, pelo Prof. Leonard Kleirock (U. Califórnia em Los Angeles) para um centro de
investigação em Stanford (San Francisco).
29 - A International Documentary Association premeia pela primeira vez um documentário em
língua portuguesa: um episódio da série Além-Mar, do brasileiro Belisário Franca, que se
debruça sobre a língua portuguesa.
Novembro
1 - A RTP2 passa a emitir uma versão dobrada em português do Euronews.
2 - O 'Diário Económico' apresenta-se com um grafismo que o assemelha ao 'Financial Times'.
5 - Surge nas bancas a edição portuguesa da revista de cinema 'Première', editada pela

Hachette Filipacchi (que já edita a 'Elle', a 'Ragazza' e a 'Quo') e a 'Player', dedicada aos
videojogos, (que edita a BIT).
6 - Maria Elisa defende, no 'Diário de Notícias' um pacto de regime para 'salvar a RTP'.
8 - Debate na Universidade do Minho sobre 'O jornalismo em tempo de guerra', com Luciano
Alvarez e Eduardo Dâmaso.
9 - Reúne-se pela primeira vez o núcleo de jornalistas 'free lancers', recentemente criado pelo
Sindicato da classe, para elaborar uma carta de direitos e um contrato-tipo dos cerca de 250
profissionais naquela situação.
9 - Noticiada tensão em 'O Independente', pela dispensa de vários jornalistas.
10 - Carlos Sousa é nomeado presidente e director-geral da Universal Media, unidade de media
do Grupo McCann.
11 - A fim de abordar os problemas com que se debate o Jardim Zoológico de Lisboa, o Jornal
da Noite da SIC leva para o estúdio papagaios, cobras e um leão.
13 - Representantes dos jornalistas de 17 países da América latina, Espanha e Portugal
participam em Havana no VI Encontro Ibero-americano de Jornalistas, no quadro da IX Cimeira
Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo.
14 - Estreia na SIC a série "O tempo dos dinossauros", tendo o primeiro episódio sido visto por
perto de dois milhões de espectadores.
15 - Estreia na RTP, em horário nobre, a "Crónica do Século", uma série documental que conta a
história de Portugal nos últimos cem anos. Estreia também "Primeira Página", em que Francisco
José Viegas antecipa e discute com um convidado as manchetes dos jornais do dia seguinte.
16 - A Direcção de 'O Diabo' passa a ser ocupada pelo advogado José António Barreiros.
17 - Jorge Wemans lança o livro editado pela Minerva 'O Público em Público´´, com as suas
crónicas de provedor daquele jornal.
17 - A Associação Mundial de Jornais inicia em Budapeste um fórum de dois dias para debater
caminhos que cativem a população feminina para a leitura de jornais.
18 - Realizam-se em Lisboa as III Jornadas do ICAP, sobre o tema 'Ética na Publicidade: os
Desafios".
18 - A APIT, analisando o impacte da recente criação da 'Formas e Conteúdos', da RTP, acusa o
Estado de não cumprir a Lei da Televisão, relativamente à avaliação de quotas da TV
independente, facto que é desmentido pelo secretário de Estado da Comunicação Social.
20 - A UGT promove em Lisboa um debate sobre "Os sindicatos e a comunicação social".
23 - A TV Cabo apresenta o seu serviço NetCabo que permite aceder à Internet via cabo, a uma
velocidade superior à da via telefónica, para já acessível apenas na Grande Lisboa.

23 - Pinto Balsemão torna-se formalmente o accionista maioritário da SIC, com 51 por cento,
depois de a Impresa, holding que concentra os seus negócios na comunicação social, ter
adquirido 26 por cento da Soincom por 26 milhões de contos.
24 - A Telecel apresenta em Lisboa a TeleInternet, um serviço que permite o acesso à Internet
através do telemóvel.
24 - Segundo a 'Faxbriefing' (n.280) a SIC e a PT Multimédia mantêm negociações com vista à
entrada da primeira no CNL.
25 - A Comissão de Trabalhadores da RTP reúne com o ministro da tutela, Armando Vara, para
debater a anunciada redução de 600 trabalhadores na empresa.
26 - O Sindicato dos Jornalistas insurge-se em comunicado contra uma alegada ofensiva
patronal com vista, nomeadamente, a fazer com que os profissionais cedam os direitos de autor
sobre os seus trabalhos.
26 - A Fórum Ambiente passa a publicar-se quatro vezes por ano, ao ritmo das estações.
26 - O 'Record', com 103 mil exemplares diários, completa meio século de vida, lançando um
livro em dois tomos sobre os últimos 50 anos do desporto em Portugal.
26 - 'O Independente' divulga com grande destaque uma conversa privada do ex-ministro Sousa
Franco, levantando uma onda de protestos pelo seu comportamento deontológico.
26 - O jornal 'Mundo Português' (ex-Emigrante') atinge a milésima edição.
27 - Segundo o 'Expresso´, Arons de Carvalho terá convidado José Eduardo Moniz para director
geral da RTP.
30 - João Grego Esteves é designado director geral da RTP.
30 - Decorre em Lisboa a conferência sobre "Evolução e tendências do serviço público de
televisão", promovida pela RTP.
30 - A FCCN assina com a Telecel e a Sun Microsystems um protocolo com vista à criação do
serviço de e-mail gratuito com pelo menos um milhão de endereços possíveis.
30 - O programa infantil da TVI 'Batatoon' assinala o seu primeiro aniversário a liderar as
audiências no período da tarde nos dias úteis.
Internacional
3 - As autoridades de Luanda proíbem uma marcha de solidariedade com o jornalista preso
Rafael Marques. A libertação deste profissional foi exigida pelo Instituto Internacional de
Imprensa.
12 - A Hachette Filipachi Medias adquire o controlo de uma das três principais agências de fotos
do mundo, a Gamma, fundada em 1967.

16 - Alguns jornais regionais franceses e sindicatos chegam a um acordo relativamente a direitos
de autor de jornalistas.
19 - O Washington Post, a Newsweek e a cadeia NBC anunciam uma aliança com vista ao
intercâmbio dos respectivos conteúdos informativos.
25 - É libertado sob caução o jornalista angolano Rafael Marques, preso por causa de um artigo
que o presidente de Angola considerou ofensivo.
Dezembro
1 - Depois de ter alargado a edição de 'Nursing' ao Brasil, o grupo Ferreira & Bento estende a
Espanha a edição de 'Produção Profissional'.
2 - Uma reunião da CT e do CA do 'Expresso' debate a recusa da Administração em integrar no
quadro os colaboradores a recibo verde que não aceitaram assinar uma cláusula contratual que
atribuía ao jornal todos os direitos de autor dos textos que elaborassem.
2 - Um grupo de católicos manifesta-se em Lisboa contra um anúncio que coloca no regaço de
Maria e de José uma luminosa alface, símbolo do Centro Comercial das Amoreiras.
2 - É lançada em Lisboa a história de BD ´Tintin no País dos Sovietes´.
2 - Artigo de Pacheco Pereira no 'Público': "O que nos custa a ideologia da televisão 'pública'".
3 - O Conselho Técnico e Deontológico do SJ considera, em comunicado a propósito de um caso
com 'O Independente', que uma conversa entre duas pessoas não deve ser objecto de
divulgação jornalística sem sua autorização.
3 - Três jornalistas que ocuparam cargos de relevo em 'A Bola' abandonam a empresa,
invocando justa causa.
4 - De acordo com dados divulgados pelo 'Expresso', eleva-se a 712 mil o número de assinantes
de TV por cabo em Portugal (17% dos lares).
5 - Encerra em Coimbra o III Congresso da Associação da Imprensa de Inspiração Cristã, com o
bispo de Coimbra a anunciar a realização de três fóruns para debater a criação de um diário
católico de âmbito nacional.
6 - O Grupo Lusomundo anuncia a aquisição do 'Açoriano Oriental' , o mais antigo jornal
português em publicação contínua.
8 - A Administração do Centro Comercial das Amoreiras decide retirar o cartaz com a alface a
substituir o menino Jesus.
8 - A RTP2 emite uma entrevista dada por Elihu Katz a Diana Andringa e Santos Pereira, com
realização de Camilo Azevedo, contendo ilustrações da história da televisão pública portuguesa.
9 - Inicia-se em Lisboa uma conferência internacional de dois dias promovida pelo Presidente da
República sobre o tema "Os Cidadãos e a Sociedade da Informação".

9 - Juristas portugueses e a ONG Open Society Institute apelam em Lisboa para que seja
arquivado o processo ao jornalista angolano Rafael Marques.
10 - Numa reunião do CA com directores da RTP, fica-se a saber da intenção de criar uma
holding com três empresas, separando os canais nacionais dos internacionais e ainda o arquivo.
10 - Rádios locais da área metropolitana de Lisboa decidem juntar esforços para emitir serviços
informativos em cadeia.
10 - É publicado o último número da 'Vida Mundial', devido à anunciada falência da empresa,
com um passivo acumulado de 180 mil contos.
10 - A Comissão Nacional para as Comemorações do 50º aniversário da Declaração Universal
dos Direitos do Homem decide atribuir o prémio de jornalismo a Alberto Serra (RTP) e José
Vegar (Expresso).
10 - O governo angolano declara o 'Publico' persona non grata no território e impede-o de operar
no país, depois de o jornal ter divulgado um relatório internacional sobre alegado envolvimento
dos mais altos cargos do Estado na corrupção.
11 - É anunciada a entrada do jornalista Joaquim Rita (ex-'A Bola') como director adjunto de 'O
Jogo'.
12 - Termina no Museu Nacional de Imprensa, no Porto, a exposição "Cartoons por Timor".
14 - A dupla Cofina-BPI anuncia a concertação de interesses com Jacques Rodrigues em ordem
ao controlo da Investec, que detém 25 por cento da SIC, levando a,Lusomundo a desistir do
negócio e a exigir uma pesada indemnização ao dono da Impala.
14 - A TVI atinge o seu maior share de sempre (25,4%) com o espectáculo 'Há Festa no
Hospital'.
15 - A Portugal Telecom lança no mercado um aparelho que permite realizar e receber
chamadas tanto na rede fixa como na móvel.
17 - A AACS decide "não dar parecer negativo" à pretendida (mas entretanto já fracassada)
aquisição da Investec pela Lusomundo.
17 - Anunciada a intenção do grupo Lusomundo e da empresa de 'A Bola' de criarem uma nova
gráfica na zona de Lisboa.
17 - Marcelo Rebelo de Sousa e um jornalista do 'Diário do Alentejo' são ilibados num processo
movido pelo Ministério Público por alegadas ofensas da honra e bom nome do socialista António
Saleiro.
19 - Segundo o 'Público', o INESC-Porto vai desenvolver uma tecnologia digital para a BBC que
facilitará significativamente o trabalho de jornalistas e editores de imagem, que poderão trabalhar
a partir de simples computadores pessoais.

20 - Teresa Ribeiro é nomeada pelo Governo presidente do Instituto de Comunicação Social.
20 - Num encontro natalício com os trabalhadores da TVI, os responsáveis da empresa
anunciam maior investimento na informação e maior aposta na produção nacional.
21 - O CFJ promove no Porto um debate sobre toxicodependência e jornalismo, no qual se
defende uma cobertura do problema não reduzida aos casos de polícia.
21 - O TIC de Lisboa profere um despacho de pronúncia por crime de difamação contra o
"Expresso" e uma das suas jornalistas, motivado por uma notícia de 1996 que envolvia uma
juíza.
23 - O Clube Português de Imprensa atribui a Cândida Pinto (SIC) o Grande Prémio de
Jornalismo 1999, tendo os prémios de reportagem de imprensa, televisão e rádio, sido
atribuídos, respectivamente, a Paulo Moura (´Público'), Isabel Horta (SIC) e, ex-aequo, José
Bastos (RR) e Mário Antunes (RDP).
26 - O 'Público' noticia que o DN da Madeira adquiriu o controlo editorial (de um terço do capital)
do 'Correio de Caracas', como primeiro passo de uma eventual expansão entre a imprensa de
emigração.
26 - Estreia na RTP1 o programa de Luís Osório 'Loja do Cidadão', dedicado a histórias do
cidadão comum.
27 - A TVI passa a ter apenas uma edição do informativo Directo XXI, colocando-a às 19.30
horas.
28 - Segundo o 'Público', Rui Costa Pinto, jornalista de 'O Independente', que havia sido
processado por Champalimaud, contra-ataca processando o empresário por "intimidação, má-fé
e difamação".
29 - Os trabalhadores do 'Semanário' decidem em plenário suspender os efeitos do pré-aviso de
greve anteriormente apresentado, relacionado com "a situação laboral insustentável" que há
meses se verifica na empresa.
31 - Herman José apresenta "A Última Noite" num espectáculo de fim de ano em que convida
muitas das figuras dos seus programas dos últimos 20 anos, e que marca a sua despedida da
RTP.
31 - A Super Bock, depois de uma campanha natalícia intensa, monopoliza, pelo segundo ano
consecutivo, a publicidade dos últimos segundos do ano nos três principais canais de TV
nacionais.
Internacional
1 - As televisões espanholas iniciam a introdução de uma série uniforme de símbolos visuais e
acústicos em todos os programas, tendo em especial atenção a audiência de menores.
11 - A UEFA decide entregar à UER os direitos televisivos do Campeonato da Europa de Futebol
de 2004, por uma verba que se calcula andar pelos 100 milhões de contos.

13 - Directores de três semanários independentes angolanos dão uma conferência de Imprensa
em Luanda para anunciar o recurso à via judicial contra o assalto por parte da polícia ocorrido no
dia 11, para impedir que fosse noticiado o relatório da Global Witness. O escrtor Pepetela
solidarizou-se com os jornalistas.
14 - O Governo dos EUA lança uma campanha para promover a difusão do uso do V-chip, com
um conjunto de iniciativas envolvendo as cadeias de TV, representantes das indústrias de
videojogos, portais da Internet, etc.
15 - É anunciada a decisão de Charles Schulz de, ao fim de quase meio século, deixar de
desenhar as histórias de Snoopy e Charlie Brown a partir do início de 2000, devido a doença.
16 - Um estudo divulgado pela Newspaper Association of America revela que o crescimento de
leitores de jornais online não afecta os hábitos da leitura impressa.
18 - Segundo o 'Libération', o jornal dos EUA Chicago Tribune está a preparar-se para
disponibilizar na Internet 15 milhões de artigos publicados desde 1849, recorrendo ao trabalho
de presos do Ohio.
20 - Segundo uma sondagem de 'Le Parisien', a televisão é considerada o objecto do século.
21 - O jornal sueco Svenska Dagbladet lança uma edição consultável num telemóvel com ecrã
ou num computador de bolso e actualkizada em contínuo.
22 - Criada a Associação de Jornalistas de Timor-Lorosae.
22 - A France Presse e o grupo finlandês Nokia assinam acordo mundial para o desenvolvimento
de serviços de informação acessíveis por telemóveis dotados de ecrã.
24 - Três das principais cadeias de TV norte-americanas - a ABC, CBS e Fox - decidem
associar-se para partilhar as imagens das notícias.
26 - Por iniciativa da MTV, três homens e três mulheres ainda jovens são seleccionados para
serem encerrados num bunker, a fim de assegurarem a manutenção da espécie, se o mundo
acabar no fim deste ano.
27 - A 'Time' escolhe o criador da Amazon.com, Jeff Bezos, para personalidade do ano,
sublinhando, com a decisão, o salto dado em 1999 pelo comércio electrónico.

