


TELEVISÃO

Diariamente, no horário nobre da RTP1 e da RTP3, o Euro joga-se na RTP. Em Os Dias do Euro na RTP1, a

partir das 22h30, Alexandre Santos conta-nos tudo o que se passou ao longo do dia. Durante 10 minutos o

retrato do dia com os acontecimentos mais marcantes e os seus protagonistas.

Na RTP3, em Noites do Euro, a partir das 23h00, Manuel Fernandes Silva e os comentadores RTP fazem

uma análise dos jogos do dia e um balanço do trabalho da Seleção Nacional. Tudo acompanhado de perto pelas

nossas equipas no terreno que estarão em direto da Hungria. Teremos também um olhar sobre as histórias que

marcaram o dia.

Mas a análise e as expetativas dos jogos serão também uma presença diária em três espaços de programação

da RTP3 ao longo do dia:

RTP EURO 2020 – Entre as 12h30 e as 13h. Carlos Manuel Albuquerque e Clara Osório conduzem o

primeiro programa do Euro do dia com intervenções em direto e reportagens da equipa RTP que acompanha a

competição para uma primeira antevisão do dia.

RTP EURO 2020 – Entre as 15h50 e as 16h30. Carlos Manuel Albuquerque e Clara Osório trazem-nos as

emoções e reações aos primeiros jogos do dia e antecipam as expetativas para os jogos que se seguem ao

longo do dia nesta primeira fase da competição.

RTP EURO 2020 – Entre as 18h50 e as 20h. Inês Gonçalves e João Pedro Silva trazem-nos o primeiro

balanço do dia com diretos da equipa RTP na Hungria. E um balanço do trabalho da Seleção Nacional. Mas será

também um espaço em que iremos fazer uma antevisão dos últimos jogos do dia com os nossos comentadores e

convidados.

Enviados especiais RTP: Gonçalo Ventura, Soraia Ramos e Luís Baila.

De destacar nesta operação a importância do trabalho a desenvolver pelos nossos correspondentes em Londres

(Rosário Salgueiro), Bruxelas (Duarte Valente), Madrid (Daniela Santiago) e Moscovo (Evgueni Mouravitch)

quando se fala de uma competição a decorrer em 11 países.

Comentadores: João Alves, Oceano, Domingos Paciência, Jorge Andrade, Carlos Daniel, Blessing

Lumueno, Rui Malheiro, Manuel José, Ricardo Costa, Tiago Fernandes, António Tadeia, Bruno Prata, José

Nunes, Nuno Sousa, António Fidalgo, João Gobern, Marta Massada, Nuno Gonçalves, João Nuno Coelho,

Rui Miguel Tovar e Luís Castro.

Narradores dos jogos transmitidos pela RTP: Gonçalo Ventura e Alexandre Albuquerque

Comentadores dos jogos da Seleção Nacional: António Tadeia

Jogos do Euro transmitidos pela RTP: Bruno Prata



RÁDIO

RÁDIO EURO

À semelhança do que fizemos em anos anteriores, uma vasta equipa de profissionais dará voz à Rádio Euro -

radioeuro.rtp.pt - destinada a cobrir todos os jogos do Euro 2020 através da emissão online. A Rádio Euro volta

a ser o estádio de todas as emoções, entre 11 de junho e 11 de julho, na RTP Play e na APP RTP.

Um canal online exclusivamente dedicado à competição, com o relato integral e em direto dos jogos da

competição e os comentários de José Nunes, Luís Cristóvão, Manuel Queiroz, Vitor Martins, comentadores

Antena1, entre outros. Os 51 jogos do Euro 2020 na Rádio Euro!

Em permanência, a análise ao percurso da Seleção portuguesa, mas também à participação de todos os

adversários. Todos os jogos vistos à lupa e todas as reportagens junto da Seleção Nacional.

Mas como falamos de uma emissão em permanência ao longo de 24 horas haverá espaço para recordar

momentos históricos da Seleção Nacional e as suas grandes figuras em outros Campeonatos da Europa e

também Campeonatos do Mundo de Futebol. Reportagens, entrevistas, notícias, comentários, as conferências de

imprensa da Seleção Nacional, entre outros, tudo para acompanhar na Rádio Euro!

RUMO A LONDRES!

Em dia de jogo da Seleção, Portugal e tudo à volta do Mundo Português!

Luís Oliveira, Paulo Sérgio e João Gomes Dias conduzem a viagem Rumo a Londres!

Cabe tudo na rádio… Conversas com portugueses cá dentro e lá fora, treinadores, jogadores, reportagem,

música ao vivo, humor, redes sociais e retratos dos nossos adversários. Quem são? O que nos une e nos

separa? Semelhanças e diferenças entre países e povos distintos. Nos livros, no cinema, na música, na

gastronomia, na sociedade, no desporto, futebol, na vida! Tudo isto, jogo a jogo Rumo a Londres.

Na Antena 1, RDP África e RDP Internacional o relato integral de todos os jogos da Seleção Nacional com a

emoção e o rigor de Nuno Matos e José Pedro Pinto e análise de José Nunes, Luís Cristóvão, Manuel

Queiroz e Vitor Martins.

DIÁRIO DO EURO

Informação desportiva sobre a Seleção Nacional e toda a competição.

De 2ª a 6ª feira às 09h32 e 17h32.

ONLINE

No site da RTP teremos uma página dedicada à competição – rtp.pt/euro2020 - com a informação sobre todos

os momentos do Euro 2020. Os resumos dos jogos on demand, reportagens das equipas da RTP e Antena1 e

notícias atualizadas ao minuto.


