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When, on 1 August 1935, the National Radio Broadcasting Service 
Emissora Nacional was inaugurated, it was the first great step 
towards the professionalization of radio in Portugal.
Radio became a great companion to the Portuguese. It made 
it possible to follow, up to the minute, great national and 
international events, and rapidly became the most important 
form of mass communication. On 1 September 1939, it was 
through the radio that the invasion of Poland by German troops, 
starting the World War II, became known throughout the world.
Radio also became an effective tool of political propaganda, used 
by the regime until the revolution of 25 April and, afterwards, a 
constant target of attempts at manipulation. Having been the 
watchword and voice of the April revolution, radio definitively 
occupied a privileged place in the hearts of the Portuguese. 
And as if there were any doubt, it confirmed its huge capacity to 
generate strong waves of affection. It was, in fact, the first “social 
network”, long before the concept took on.
Great sporting events are also broadcast on the radio, attracting 
larger audiences and becoming ever more indispensible in the 
lives of the Portuguese people.
If words are fundamental on the radio, music is their perfect 
complement. From the musical evenings of the early years 
of radio, fulfilling Camões’ motto “by singing I’ll spread forth 
to every part”, to the present day, music finds in radio its most 
faithful ally. With the quality provided by FM, light and classical 
music are the sustenance of radio, offering the entire population 
the chance to hear the best performances.
While television failed to kill the radio, modern times and the 
digital era, far from constituting a threat, also offer enormous 
opportunities. From the outset, the ability to create increasingly 
segmented radios online, winning, public to public, larger and 
larger audiences.
Radio is here, intimately linked to our everyday lives. And, 
paradoxically, it can also even be seen, without ever ceasing to 
be, always, radio.
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RAdio
AS VOZES  da



Rádio – Uma Aventura com 80 Anos Quando, no dia 1 de Agosto  

de 1935, foi inaugurada a Emissora Nacional de Radiodifusão, foi dado  

o primeiro grande passo na profissionalização da rádio em Portugal. 

A rádio transformou-se na grande companhia dos portugueses e com ela foi 

possível acompanhar em cima da hora os grandes acontecimentos nacionais 

e internacionais, tornando-se rapidamente no maior meio de comunicação 

de massas. A 1 de Setembro de 1939, foi pela rádio que a invasão da Polónia 

pelas tropas alemãs, que deu início à II Guerra Mundial, foi conhecida  

à escala mundial.

A rádio torna-se também um eficaz instrumento de propaganda política, 

utilizado pelo regime até à revolução de 25 de Abril e, posteriormente, 

constante alvo de tentativas de manipulação. Por ter sido a senha 

e a voz da revolução de Abril, a rádio ocupou definitivamente um lugar 

privilegiado no coração dos portugueses. E se dúvidas existissem, 

confirmou a sua imensa capacidade para gerar largas correntes de afetos. 

Foi, de facto, a primeira «rede social», muito tempo antes deste conceito 

estar adquirido. 

Os grandes eventos desportivos também são transmitidos pela rádio, 

chamando cada vez mais público, tornando-a cada vez mais indispensável 

na vida dos portugueses.

Se a palavra na rádio é fundamental, a música é o seu complemento 

perfeito. Dos serões musicais dos primeiros anos da rádio, cumprindo  

o lema camoniano «cantando espalharei por toda a parte», até aos nossos 

dias, a música encontra na rádio o seu aliado mais fiel.  

Com a qualidade que a FM lhe proporciona, a música ligeira  

e a clássica são o alimento da rádio que, desta forma, oferece 

a toda a população a audição dos melhores espetáculos.

Se a televisão não matou a rádio, também os novos tempos, 

a era digital, ao contrário de constituírem uma ameaça, 

oferecem enormes oportunidades. Desde logo,  

a capacidade de construir rádios online cada vez mais 

segmentadas, conquistando, público a público, cada vez 

mais audiência.

A rádio está aí, intimamente ligada à nossa vida de todos 

os dias. E, paradoxalmente, até também pode ser vista, sem 

nunca deixar de ser, sempre, rádio.
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