RTP É MUNDIAL

Todas as novidades sobre a Seleção Nacional e a nossa participação no
Campeonato Mundial FIFA 2018 estão na RTP!
A RTP tem preparada uma operação 360° – rádio, televisão e web - de
forma a acompanhar integralmente e de forma inovadora a presença
portuguesa neste grande evento desportivo. Quer na vertente desportiva,
quer em todo o ambiente que envolve a nossa Seleção.
Mas não será só a Seleção Nacional que iremos privilegiar, os grandes
jogos são na RTP! Iremos estar presentes nos grandes momentos e junto
dos protagonistas que irão marcar o Mundial de Futebol a decorrer na
Rússia.
Os bastidores e a envolvência organizativa deste grande evento também
serão acompanhados pelas nossas equipas no terreno.
Acompanhe ao pormenor o desenrolar de toda a competição, entre 14 de
junho e 15 de julho, através da cobertura 360° que a RTP preparou para
si!

RÁDIO

ASSALTO AO KREMLIN
De 4 jun. a 15 jul. Difusão: Antena 1, RDP África, RDP Internacional,
Rádio Mundial (Web | Onda Média)

Cobertura total do Campeonato do Mundo de Futebol, na Rússia, com
acompanhamento momento a momento da seleção portuguesa e das
grandes emoções dos jogos da equipa nacional, com emissões em
direto do Café Império, em Lisboa.
Uma grande equipa de profissionais levará a todo o país e a todas as
partes do mundo onde há portugueses, a longa marcha de Portugal até
Moscovo.

Equipa em Lisboa: Paulo Sérgio, Alexandre Afonso, Pedro Cid, toda a
equipa do desporto da Antena 1, António Macedo, Joana Jorge, Sofia
Carvalhêda, Noémia Gonçalves, Jorge Alexandre Lopes, Maria Melo,
Filipe Ligeiro.
Comentadores: Luís Cristóvão, Rui Malheiro, Lito Vidigal, José Nunes,
Manuel Queiroz e Vítor Martins.
Na Rússia: Nuno Matos e Fernando Eurico.

Transmissão de todos os jogos da seleção portuguesa, a partir dos

estádios, com os enviados especiais Nuno Matos e Fernando Eurico.
Os jogos da Seleção Nacional serão comentados por Luís Vidigal, José
Nunes, Manuel Queiroz e Vítor Martins.
Em todos os jogos da Seleção Nacional será montado um estúdio no
Café Império, em Lisboa, onde a Antena 1 irá receber vários
convidados, entre eles: ex-internacionais, treinadores, jogadores e
jornalistas do mundo do futebol. Mas será também um espaço para o
público em geral.
Nos dias dos jogos da Seleção Nacional a emissão especial da Antena
1 tem início cerca de três horas antes e termina cerca de duas horas
depois do final de cada encontro. Iremos conhecer melhor os países
que vamos defrontar na fase inicial de grupos – Espanha, Marrocos e
Irão. Que país é este que nos defronta? Que diferenças e semelhanças
com os portugueses? Que música ouve, que livros leem, que filmes
veem? Reportagem e comentário, sempre em direto do Café Império.

Contamos com o apoio de uma vasta equipa de repórteres espalhados
por várias cidades de Portugal e junto de algumas das principais
comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

No dia de abertura do Campeonato do Mundo FIFA 2018, dia 14 de
junho, haverá uma emissão especial, entre as 15h30 e as 17h00,
como forma de lançamento do grande evento a ser disputado na
Rússia, com análise das equipas em presença, com reportagem e
segmentos de relato do jogo inaugural (Rússia | Arábia Saudita).

A Rádio Mundial (radiomundial.rtp.pt), à semelhança do que
aconteceu nas últimas grandes competições de futebol, irá transmitir
durante 24 horas através da Onda Média da Antena 1 e da web. Aqui

poderemos acompanhar a transmissão de todos os 64 jogos do
Campeonato do Mundo de Futebol com relato integral e em direto.
A RDP África vai transmitir através da sua rede de emissores em
Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e
Moçambique, não só os jogos da seleção portuguesa, bem como todos
os jogos da seleção do Brasil e do Senegal.

PROGRAMAS
DIÁRIO DO MUNDIAL
De 4 jun. a 13 jul. De 2ª a 6ª feira. Difusão: Antena 1, RDP África,
RDP Internacional. E em diferido na Rádio Mundial.
A partir de 4 de junho e até 13 de julho, os espaços de desporto da
Antena 1, das 09h30 e das 17h30, e que são emitidos também na
RDP Internacional e RDP África passarão a chamar-se “Diários do
Mundial”. Para lá do acompanhamento diário, ao longo da

programação teremos sínteses dedicadas ao Campeonato do Mundo
de Futebol e à participação da Seleção Nacional.

MOSCOVO À VISTA
De 11.jun. a 13. jul. De 2ª a 6ª feira. Horário: 10h40. Difusão: Antena
1, RDP África, RDP Internacional. E em diferido na Rádio Mundial.
Dois comentadores cruzam ideias e visões na antecipação de cada
uma das jornadas do torneio.

HINO
Letra: João Gobern / Música: António Manuel Ribeiro
Canção de exaltação das conquistas portuguesas em terras da
Grande Mãe Rússia.

WEB
O Campeonato do Mundo FIFA 2018 vai ter um lugar privilegiado no
digital da RTP. Aqui todos poderão ter acesso a tudo o que passa no
Mundial da Rússia: ver os jogos, onde e como quiser, imagens e
todos pormenores informativos.

Na RTP Play vai poder assistir em direto, via computador, smartphone
ou tablet, aos jogos emitidos pela RTP1, numa emissão multicanal.
Na qual será possível ter como opção de visualização, para além do
jogo, o treinador da equipa A e da equipa B; um jogador isolado de
cada uma das equipas; resumos instantâneos dos jogos e ouvir a
Rádio Mundial (radiomundial.rtp.pt) que vai emitir em permanência,
durante todo o campeonato. Os jogos serão acompanhados com
dados em tempo real, relato escrito do jogo ao minuto, a formação
das equipas, informação estatística e um mapa das zonas de calor,

que nos permite, por exemplo, identificar as zonas em que os
jogadores se posicionam durante o encontro.

Mas a RTP irá dispor igualmente de um site dedicado ao Campeonato
do Mundo FIFA 2018 (rtp.pt/mundial2018) onde poderá encontrar
todos os conteúdos produzidos pela RTP. Aqui, os utilizadores têm à
sua disposição, durante os jogos emitidos em direto, toda a
informação em tempo real, desde o comentário minuto a minuto à
informação estatística.

Nesta área estarão também disponíveis dados sobre o Mundial de
Futebol: calendário de jogos, equipas do campeonato e a sua
constituição, resumos, estatísticas e todas as notícias sobre o
Campeonato do Mundo de Futebol, incluindo as reportagens das
equipas de rádio e televisão da RTP.

E para uma maior oferta e mais portabilidade, a RTP desenvolveu
igualmente uma aplicação RTP Mundial 2018, onde irão poder aceder
a todos os conteúdos que a RTP vai disponibilizar. A aplicação estará
disponível nas lojas Google Play Store e Apple Store, versões tablet e
smartphone.
Conheça os pormenores do que poderá encontrar na aplicação da
RTP:
•

Jogos ao vivo;

•

Acesso a Multicâmeras;

•

Previstas até 4 câmeras extra;

•

Câmera com resumo das jogadas para cada jogo;

•

Calendários e classificações;

•

Notificações (alterável via menu de opção da APP);
 De golos, para todos os jogos;
 De golos, apenas para os jogos da seleção portuguesa;

•

Notificações 15 minutos antes do início de cada jogo;

•

Estatísticas de jogo;

•

Ações (golos, cartões e substituições);

• Dados das equipas (jogadores-chave, histórico da equipa,
histórico dos jogos realizados);
•

Formação da equipa com acesso a informação sobre cada

jogador.

TELEVISÃO
Diariamente, entre 14 junho e 15 de julho, joga-se na RTP1 e na RTP3 o
Campeonato Mundial FIFA 2018. Quatro equipas de reportagem irão
efetuar a cobertura do Mundial de Futebol a decorrer na Rússia.
Na RTP poderá contar com um acompanhamento permanente da
seleção portuguesa, dos adversários de Portugal, dos grandes jogos,
dos protagonistas do dia e do outro lado da Rússia nos dias em que
decorre o Campeonato do Mundo de Futebol.
Na RTP1 poderá acompanhar, em direto, a transmissão de 28 jogos do
Campeonato do Mundo FIFA 2018, entre os quais: 2 jogos de Portugal
na fase de grupos, todos os jogos de Portugal a partir dos oitavos de

final da prova, jogo de abertura, quartos de final, meias-finais e final.
Também o Day Time da RTP1 estará atento a tudo o que se passa,
vamos sentir o pulsar da cidade de Lisboa a este grande evento
desportivo.

EQUIPA
Enviados especiais: Hugo Gilberto (que coordena a operação RTP na
Rússia), Alexandre Santos, Gonçalo Ventura e Hugo Cadete. Junta-se à
equipa Evgueni Mouravitch (correspondente da RTP em Moscovo).
Pivôs na RTP: Manuel Fernandes Silva, Carlos Manuel Albuquerque,
Inês Gonçalves e Clara Osório.
Narradores dos jogos na RTP1: Gonçalo Ventura, Alexandre
Albuquerque, Manuel Fernandes Silva e João Miguel Nunes
Comentadores RTP: Carlos Daniel (residente), António Tadeia
(comentador dos jogos da Seleção Nacional), António Fidalgo, Bruno
Prata, César Peixoto, Costinha, Dominguez, Hélder Postiga, Helton,
Hugo Almeida, Hugo Viana, João Gobern, João Nuno Coelho, Jorge
Andrade, Jorge Costa, José Nunes, José Peseiro, Manuel José, Marco
Silva, Miguel Guedes, Nuno Dias, Nuno Sousa, Ricardo Rocha, Rony
Lopes, Rui Águas, Rui Malheiro e Toni.

PROGRAMAS/RUBRICAS
AS NOITES DO MUNDIAL
Todos os dias a seguir ao Telejornal, na RTP1, Manuel Fernandes
Silva com o comentador residente Carlos Daniel e a equipa de
comentadores da RTP fazem a análise ao dia, com diretos a partir da
Rússia. Um espaço onde tudo será visto e analisado ao pormenor, com
resumos de todos os jogos. Inclui as rubricas “O País dos Campeões",
"Mundial na Rede" e "Grandiosa Enciclopédia"

RTP MUNDIAL 2018 – Às 12h30, na RTP3
É o primeiro programa do dia com as notícias e desenvolvimentos do
Mundial de Futebol FIFA 2018. Neste espaço teremos intervenções em
direto da equipa RTP, na Rússia. Iremos pontuar o dia da Seleção
Nacional e projetar os acontecimentos do dia.

RTP MUNDIAL 2018 – Às 14h00, na RTP3
Análise do primeiro jogo do dia e acompanhamento permanente da
atualidade. Apresentação de Carlos Manuel Albuquerque.

RTP MUNDIAL 2018 – Às 18h00, na RTP3
Um espaço conduzido por Inês Gonçalves com um balanço do dia.
Aqui iremos falar sobre os momentos e protagonistas que marcaram o
dia com a ajuda dos comentadores RTP.

PROGRAMAS/RUBRICAS (cont.)
RTP MUNDIAL 2018 – No 360° da RTP3
Diariamente no 360° os jornalistas Clara Osório e Carlos Manuel
Albuquerque trazem-nos os momentos do dia.

RTP MUNDIAL 2018 – Entre a 01h00 e a 01h30, na RTP3
Inês Gonçalves faz o remate final do dia com o balanço e projeção do
dia seguinte.

O PAÍS DOS CAMPEÕES
Rubrica diária com as jornalistas Mariana Flor e Diana Bouça-Nova.
Uma viagem por todos os distritos de Portugal para nos dar a conhecer o
outro lado da competição.

MUNDIAL NA REDE
O que é viral em cada dia nas redes sociais também tem espaço na
televisão, nas Noites do Mundial, na RTP1, e também na programação
dedicada ao Mundial, na RTP3.

GRANDIOSA ENCICLOPÉDIA
As grandes histórias dos mundiais na memória RTP, todos os dias, com
Carlos Manuel Albuquerque.

MUNDIAL DE FUTEBOL EM 4K:
UM EXCLUSIVO RTP
A RTP irá transmitir os 28 Jogos do Campeonato do Mundo FIFA 2018
em 4K, numa clara aposta em conteúdos de grande qualidade e com a
mais avançada tecnologia. RTP sempre pioneira na inovação tecnológica
e na referência de conteúdos televisivos em Portugal.
Através da RTP1 4K da estação pública disponível nas plataformas MEO,
NOS e Vodafone na posição 401, poderá acompanhar, entre o dia 14 de
junho e o dia 15 de julho, os 28 jogos do Campeonato Mundial de

Futebol 2018, incluindo o jogo de abertura, quartos de final, meias-finais
e final. Estão ainda assegurados os jogos Portugal-Espanha e IrãoPortugal, a 15 e 25 de junho, respetivamente.

