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Televisão, para              
que te quero?

O mote para esta crónica é, por um lado, o facto 
de o dia 21 de novembro ser o dia mundial da 
televisão, por outro lado, o facto de dia 22 de 
novembro ser o dia de estreia da CNN Portugal.
Em Portugal as emissões de televisão iniciaram 
em 1957. De início, as emissões eram a pre-
to e branco e o primeiro programa emitido a 
cores surgiu apenas em 1980 e foi o Festival da 
Canção. Até aos anos 90, tivemos apenas a RTP e, 
respetivamente em 1992 e 1993, surgem os dois 
primeiros canais privados de televisão – a SIC e a 
TVI. Em 1994, surge a TV por cabo em Portugal 
continental que revolucionou a oferta televisiva 
que transitou para a TV digital em 2005.
Até 1974, a televisão tinha os seus conteúdos 
controlados e sujeitos a censura prévia e era um 
importante veículo de propaganda ao serviço do 
estado novo e do regime. Em abril de 1974, foi 
também a televisão que trouxe às nossas casas as 
imagens dessa madrugada porque tantos espera-
vam e a notícia desse dia inicial inteiro e limpo, 
onde emergimos da noite e do silêncio de que nos 
falava Sophia de Mello Breyner.
Ainda no estado novo, a televisão teve um papel 
fundamental no acesso ao ensino do 5.º e 6.º anos. 
Com emissões regulares entre 1965 e 1987, foi por 
esta via que muitos alunos completaram o 5.º e 6.º 
anos de escolaridade, e há quem defenda que este 
terá sido o primeiro passo para a massi� cação do 
ensino a que se assistiu dos anos 80 por diante.
Já na era democrática, a televisão foi responsável 
pela revolução de mentalidades que se operou e foi 
ela própria um dos instrumentos mais e� cazes ao 
serviço da democratização das nossas populações.
Hoje, já se discutem as vantagens e desvantagens 
desta caixa mágica. Todavia, não obstante alguns 
dos aspetos negativos motivados, por um lado, pela 
fraca qualidade de alguns dos pro� ssionais da tele-
visão e, por outro lado, pelas guerras de audiências 
que levam a televisão ao local antes que o homem 
morda o cão; no geral, a existência da televisão é 
francamente positiva, desde logo, porque continua 
a ser, para uma fatia importante da nossa popu-
lação mais idosa, de mais baixa formação e mais 
isolada, a sua grande ligação ao mundo.
Há muito que temos canais generalistas e canais 
ditos de notícias, mas alguns de nós revelam can-
saço destes nossos canais que, cada vez mais, são 
repetitivos, enfadonhos e, muitas vezes, têm pivôs 
muito pouco preparados, sobretudo no campo 
da entrevista que, por via disso, acabam por fazer 
tertúlias em vez de entrevistarem. É, por isso, alta 
a expectativa no dia 22 deste mês e na estreia da 
CNN Portugal. Será um canal de informação por-
tuguês que tem anunciados como principais pivôs 
duas personalidades muito distintas e sobejamente 
conhecidas dos nossos ecrãs, Judite de Sousa e Júlio 
Magalhães, dois pro� ssionais com uma vasta expe-
riência na área da informação em Portugal.
A expectativa é grande e a necessidade de um 
canal do tipo daquele que conhecemos na antena 
norte americana também… A ver vamos!
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“Há muito que 
temos canais 
generalistas 
e canais ditos 
de notícias, 
mas alguns de 
nós revelam 
cansaço 
destes nossos 
canais que, 
cada vez mais, 
são repetitivos, 
enfadonhos e, 
muitas vezes, 
têm pivôs 
muito pouco 
preparados, 
sobretudo 
no campo da 
entrevista que, 
por via disso, 
acabam por 
fazer tertúlias 
em vez de 
entrevistarem”

O espaço público 
Defendeu-se, na edição anterior, 
que o espaço público deve funcio-
nar como ligante, pois potencia a 
vida urbana. Para isso, o seu dese-
nho deve ser pensado com critério, 
a par da construção de um conjunto 
de redes viárias e do fortaleci-
mento das centralidades que, em 
conjunto, darão sentido à estrutura 
do espaço urbano.
Mas não basta propor uma estrada 
com passeio – sem contar com as 
estradas ou ruas onde nem passeio 
existe, mas onde o alcatrão teima 
em aparecer!
Sugere-se um olhar mais atento 
para, apenas, dois pontos da cidade, 
onde as ruas, com passeios, na zona 
central, não se encontram bem 
resolvidos: primeiramente, o cru-
zamento entre a Rua 16 de Maio 
com a Rua Fernando Paúl; em 
segundo lugar, o cruzamento entre 
a Rua Dr. Artur da Costa Sousa 
Pinto Basto com a Rua Tomás da 
Costa. São apenas dois exemplos 
demonstrativos sobre a gravidade 
do problema do espaço público na 
nossa cidade!
A construção da rede viária não 
poderá, simplesmente, reduzir-se à 
adição de estradas ou, menos ainda, 
através da melhoria do pavimento 
do canal onde circulam os automó-
veis. Antes de intervir, é necessá-
rio analisar, estudar, desenhar e 
propor como se deve intervir em 
determinados pontos da cidade, 
sem prescindir de uma ideia global 
orientadora de um conjunto de 
iniciativas.
Ao analisar, estudar, desenhar e 
propor torna-se possível encontrar 
situações análogas em outros pontos 
da cidade ou do concelho, onde seja 
possível utilizar uma fórmula de reso-
lução semelhante, caminhando, desse 
modo, para a construção de uma 
identidade urbana. Em situações 
mais complexas, poder-se-á recorrer 
a uma equação de resolução exce-
cional, com base no conhecimento 
profundo da circunstância, que possa, 
precisamente, dar origem a soluções-
-variante para resolver também 
outros pontos do concelho. Este olhar 
global, tendo em atenção o porme-
nor, fortalece a construção de uma 
identidade urbana do concelho.

(Continua na próxima edição)
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“ (...) apenas 
dois exemplos 
demonstrativos 
sobre a 
gravidade do 
problema do 
espaço público 
na nossa 
cidade!
A construção 
da rede viária 
não poderá, 
simplesmente, 
reduzir-se 
à adição de 
estradas (...) “

ANA ISABEL 
DA COSTA          
E SILVA *

O NOSSO SUSTENTO SÃO OS NOSSOS LEITORES. ASSINE.

> TRIBUNA DA DELEGAÇÃO

Um direito fundamental das «pessoas 
mais velhas» à proteção das pessoas 
«mais novas» da família...
E o dever jurídico-constitucional que 
falta?!...

II
Estas máximas e preocupações das mais 
diversas Ordens Normativas acabaram por 
merecer nas sociedades contemporâneas, 
arvoradas em Estados de Direito Democrático 
e Social, um acolhimento ou consagração no 
plano jurídico-positivo, desde logo, no âmbito 
jurídico-constitucional, mesmo quando, em 
paralelo, se foi assistindo e se assiste, como que 
em jeito de paradoxal contramaré, à aceitação 
de um lastro crescente de individualismo, 
absentismo, de intolerância e de egoísmo dos 
«Mais Novos», não só perante a fragilidade e 
vulnerabilidade natural e, em geral, a debilida-
de material dos «Mais Velhos», como também 
diante da realização efetiva dos tão «apregoa-
dos» direitos fundamentais dos «Idosos» 
ou da «Terceira Idade», que o Direito Lhes 
passou a reconhecer e a contemplar.
Por isso, urge formular, antes de mais, uma 
proposta de «reforma» jurídica, em guisa de 
advertência, no que respeita à necessidade de 
proteção e ao dever jurídico de apoio familiar 
aos seus membros «Mais Velhos», alicerçada e 
condicionada, obviamente, no e pelo grau de 
parentesco, mormente de Filhos e Netos a Pais 
e Avós. A título de exemplo máximo, parece 
mais do que óbvia a similitude existente entre 
as situações da vida que justi� cam, axiológico-
-normativamente, pese embora mediante a 
veri� cação de determinados pressupostos, 
a consagração de um dever jurídico de 
proteção dos Pais relativamente aos Filhos, 
como a de um dever jurídico dos Pais em 
relação aos Filhos. Escamotear esta evidência 
como que signi� ca arredar os Pais da Família, 
quando estes deixam de ser úteis aos Filhos… 
Isto é, mudam os «Atores Sociais», mudam 
os Familiares, como que dando concretização 
dramática à irónica expressão popular ao ditar 
que «os parentes são como os dentes quando 
não doem… Pois, quando doem, arrancam-
-se»?! Não!
Quando confrontado o regime constitucional-
mente prescrito de deveres, de natureza fami-
liar, que impendem sobre os Pais relativamente 
à Pessoa dos Filhos, com uma verdadeira ine-
xistência de deveres jurídico-constitucionais 
que recaiam ou, em nosso entender, deveriam
recair sobre os Filhos relativamente à Pessoa 
dos Pais, con� gura-se um cenário de inequí-
voca desigualdade substancial de tratamento, 
maxime, em situações de idêntica debilidade 
e vulnerabilidade, que tanto envolvem as 
Pessoas «Mais Novas» como as Pessoas «Mais 
Velhas», enquanto membros de uma família.

* Doutor em Direito, 
Professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra

“Urge formular, 
antes de mais, 
uma proposta 
de «reforma» 
jurídica, em 
guisa de 
advertência, 
no que 
respeita à 
necessidade 
de proteção 
e ao dever 
jurídico de 
apoio familiar 
aos seus 
membros 
«Mais Velhos», 
alicerçada e 
condicionada, 
obviamente, 
no e pelo grau 
de parentesco, 
mormente de 
Filhos e Netos 
a Pais e Avós”
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