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Cavaco alerta que RTP tem 
"especiais exigências de rigor e 
imparcialidade" 

 
 

 

 

Lusa 

"A RTP está e estará com os portugueses nos bons e nos maus momentos", 
disse Cavaco Silva 

O Presidente da República, Cavaco Silva, alertou que a RTP, como serviço 
público de televisão, tem "especiais exigências de rigor, de imparcialidade e 
de qualidade da programação". 

"A prestação do serviço público de televisão é uma tarefa que traz, par a os 
que trabalham na RTP, especiais exigências de rigor, de imparcialidade e de 
qualidade da programação", afirmou Cavaco Silva durante uma visita à sede 
da em presa, em Lisboa, no dia do 50º aniversário da televisão pública. 

Na cerimónia de inauguração do novo Centro de Produção de Televisão, o 
Presidente anunciou ainda que vai conceder à RTP o título de membro 
honorário da Ordem do Infante D. Henrique. 

A Ordem do Infante D. Henrique visa distinguir serviços relevantes a Portugal 
e da expansão da cultura portuguesa, sua história e valores. 

Cavaco Silva falou ainda da concorrência com os operadores privados, 
afirmando esperar que seja um "estímulo para que a RTP continue a 
modernizar-se". 

O Presidente saudou todos os trabalhadores e desejou: "Parabéns, RTP". 
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Numa breve intervenção, Cavaco Silva percorreu as suas recordações de 5 0 
anos de televisão em Portugal - "muito daquilo de que nos lembramos são 
imagen s que vimos na televisão". 

E na história do século XX, recordou que foi no "pequeno ecrã" que muitos 
assistiram à chegada do homem à lua, ao 25 de Abril, à queda do Muro de 
Berlim ou aos "trágicos atentados de 11 de Setembro de 2001". 

"A RTP está e estará com os portugueses nos bons e nos maus momentos. 
Mostra-lhes o mundo e mostra-lhes Portugal. Com ela, tudo ficou mais 
pequeno e ma is próximo de todos", afirmou. 


