
 

 

Correio de Faro: Quantos anos tem a Rua? 

Fúlvia Almeida: A Rua vai fazer agora em Novembro 14 anos. 

CF: Como começou este projeto? 

FA: Eu não estive na génese deste, mas posso dizer que estive sim na origem de um projeto 

que se chamava a Hora do Perú na SuperFM com a Helena Isabel que hoje em dia ainda é 

nossa colaboradora. Lembro-me de que nessa altura, em 1998, quando eu ainda estava na 

universidade, já se falava no engraçado que seria ter uma rádio universitária no Algarve. 

Entretanto acabei o curso e a rádio nasceu logo de seguida em 2003. E surgiu, julgo eu, porque 

a própria associação académica em colaboração do então Reitor se agilizaram nesse sentido. 

Foi um processo pleno de muitas e boas vontades, e acabou por nascer desse grande querer. 

CF:E este espaço? 

FA: Por um lado era interessante tê-lo num campus, mais perto da universidade, da academia, 

por outro, estamos muito bem servidos e seria financeiramente incomportável transferir-nos 

hoje para lá. Na altura os serviços de ação social tinham este espaço disponível, que era uma 

casa normal, tendo sido posteriormente adaptado propositadamente para o funcionamento 

de uma rádio: sinto que temos as instalações perfeitas para exercer tendo em conta as 

dimensões reais da Rua FM. Falta-nos algum equipamento, porque alguns vão envelhecendo, 

mas de uma forma geral estamos muito satisfeitos com o que temos. Temos as condições 

necessárias para trabalharmos. 

CF: Em termos de percurso há algum nome do qual a Rádio Rua não se possa dissociar?  

FA: Eu estou há muito pouco tempo na Rua, vim para cá em janeiro, mas acompanhei de perto 

o processo de crescimento deste projeto e acima de tudo tenho noção que mais que um 

espaço de grandes nomes, somos uma rádio que recebe e projeta pessoas e artistas numa fase 

inicial de carreira. Também se formaram aqui pessoas na área da comunicação. Não te posso 

dizer um nome ou outro especificamente, mas posso dizer que muitos músicos passaram por 

aqui:  Franky Chavez que ainda hoje demonstra uma gratidão imensa connosco porque fomos 

das primeiras rádios a demonstrar o seu trabalho. Os Ludo, os Mundo Pardo...enfim. A Rua 

tem o papel de alavanca, de montra de projeção. Não sendo uma rádio local, acaba por sê-lo 

ao expor os trabalhos dos locais e lançando-os para o sucesso. Somos a única rádio da cidade, 

mas esse é um fenómeno natural. As grandes rádios foram comprando as frequências, as 

pequenas foram sucumbindo, e nós só com muita vontade e mérito, diga-se, vamo-nos 

aguentando. 

CF: Vocês são a única radio a trabalhar com os estudantes, certo? 



FA: Há mais rádios universitárias no país, mas com as nossas características não: a RUM 

(Minho), a RUC (Coimbra), são as maiores tal como a RUA. São mais antigas que usam o nome 

de rádio universitária, mas que na sua essência e no seu alvará são rádios locais. E a grande 

diferença é que podem fazer publicidade. Nós não. Nascemos mais tarde e foi quase criada 

uma lei para nos enquadrar legalmente. Nós já não podemos ter publicidade, o que 

economicamente torna as coisas um bocadinho mais complexas, limitando-nos um pouco. No 

entanto não somos só uma radio para a academia. Trabalhamos com o intuito de ligar a 

universidade à sociedade. 

CF: Que tipo de trabalhos fazem? 

FA: Desde que a nova direção se assumiu, sucedendo ao excelente trabalho do Pedro Duarte, 

que merece um tremendo respeito, as coisas mudaram um bocadinho. Essa mudança partiu de 

dentro até, porque se sentiu a necessidade de se refrescar, após 13 anos, de dentro para fora. 

Nesse sentido surgiram uma serie de projetos e ideias novas. Um deles é a tentativa de criar 

essa aproximação entre alunos, professores, funcionários e consequentemente à cidade em si. 

Com isso criamos um programa chamado “Frente e Verso” que se vai estrear a 16 de maio, 

cuja primeira temporada vai incidir sobre os trabalhos do curso de Ciências da Comunicação, 

duma cadeira de rádio que é lecionada pelo jornalista Mário Antunes. Já fizemos este acordo e 

eles já estão a trabalhar nesse sentido. Nós vemos a rádio como um laboratório e até como um 

espaço formativo e tendo uma universidade associada, esta colaboração torna-se quase 

indispensável. No fundo ajudamos a dar sequência ao trabalho desenvolvido pela 

universidade: nós bebemos da Universidade e eles bebem de nós. O “Frente e Verso” é no 

fundo a universidade vista por dentro.  

Humanizar o espaço. Perceber o que faz o Reitor, quais as suas funções, quem é a senhora que 

todos conhecem e trabalha no bar, o que se faz nos laboratórios, enfim. Sermos um veículo da 

universidade e para a universidade. Expô-la nas suas duas perspetivas: para quem está de fora 

e para quem a vive por dentro. Quando acabar este trabalho do “Frente e Verso”, a RUA 

continuará com as suas reportagens, estando sempre disponível para os alunos que queiram 

usufruir das nossas valências. Aliás, ainda na semana passada acabámos um workshop de rádio 

que acabou por ser mais um reflexo da nossa vontade e das nossas matrizes.  

Por outro lado e sendo a RUA uma rádio alternativa, vamos ter também o Playlist. Tendo em 

conta o público para o qual trabalhamos, creio ser necessário aligeirar um pouco o nosso tom: 

não podemos ser uma rádio comercial no sentido mais lato da palavra e temos de mostrar 

aquilo que se faz por aqui também, mas devemos reproduzir o tipo de música que esta faixa 

etária entre os 20 e os 30 ouve. Vai haver um equilíbrio entre o alternativo e o comercial. É 

uma questão de sensibilidade. Neste campo tenho a sorte de trabalhar com uma pessoa em 

quem confio muito que é o Filipe Cabeçadas, baterista do Diogo Piçarra e que dispensa 

apresentações e conhece imenso sobre música. Acho que esta colaboração entre os dois vai 

ser sinónimo de um resultado muito interessante. Estou com um bom feeling em relação ao 

futuro da RUA. Podemos perder alguns ouvintes, mas acredito que vamos ganhar outros: é 

sempre assim. Acredito que vamos encontrar um bom equilíbrio.  

CF: E ao nível da cidade? 

FA: Ainda há pouco tivemos uma reunião com o Sul Informação que são nossos parceiros 

informativos e com os quais vamos voltar a ter um programa chamado Impressões. Um 

programa de grande entrevista: personalidades de várias áreas em entrevista durante cerca de 

1 hora. É importante porque divulgamos aquilo que se vai fazendo na cidade e os projetos que 



surgem e se criam para o futuro. A médio prazo também temos intenção de fazer um 

programa de debate sobre o Algarve, em que se colocam temas e questões pertinentes. E em 

paralelo, assumirmos uma maior presença em alguns eventos que possam acontecer. Já cá 

tivemos o presidente Rogério Bacalhau, o vice-presidente Paulo Santos, a presidente da 

Câmara de Silves, enfim. Trabalhamos muito em paralelo com o que vai acontecendo e em 

comunhão com as entidades com as quais temos colaborações e protocolos. 

CF: E com o Teatro também trabalham? 

FA: Também. Vamos tentar criar o Antestreia que no fundo é aquilo que o próprio nome diz, 

vamos tentar encontrar os artistas que vão atuar antes do espetáculo e conversar um pouco 

com eles.  

Nós somos uma radio muito cultural. Por isso as colaborações passam também por entidades 

como a ACTA. E isso é algo que nos distingue. Essa abertura para as várias dimensões: 

desporto, cultura, etc. 

Noutra vertente vamos ter uma rúbrica com antigos alunos no sentido de descobrir onde é 

que eles andam e como é que a experiencia na Universidade do Algarve os lançou e 

influenciou em termos profissionais. Enfim…a partir de Maio temos um conjunto de iniciativas 

que vão disparar o nosso leque de opções para os ouvintes. E não fosse a equipa tão 

pequenina, mais e com maior frequência outras coisas poderiam surgir. Neste momento sou 

eu e a Sónia a tempo inteiro e o resto é tudo voluntário. Não é fácil. É uma transformação de 

muito suor e vontade. No entanto depois temos uma equipa fundamental no nosso trajeto que 

é a equipa do gabinete de comunicação da Universidade do Algarve, coordenada pelo André 

(Diretor Executivo da Associação Rádio Universidade do Algarve). A RUA tem três sócios e é 

dessa colaboração que sobrevive: A Universidade do Algarve, os Serviços Sociais e a Associação 

Académica.  

Ah, devo dizer que nesta mudança estrutural surgem paralelamente alterações até do ponto 

de vista estético e de apresentação. O logo também vai acompanhar estas novas diretrizes. 

Uma nova imagem, um novo slogan, enfim.  

 

CF: A título pessoal como é que é trabalhar aqui dentro? 

FA: Isto dá muito trabalho! Por norma e por cunho pessoal sempre que assumo um projeto, 

mergulho nele. Eu já sabia que daria trabalho e a RUA esta a fazer jus ao seu estatuto e 

espectativas (risos). Às vezes nem almoço. É muito exigente, mas é muito gratificante. Pensar 

em tudo o que queremos mudar, o que queremos fazer e como queremos fazer…além de 

tentar manter os colaboradores ativos e integrados no projeto.  

Eu sinto que a rádio tem de ser muito viva e é assim que eu própria a vivo. 

CF: Como é que outras entidades, privadas ou não, podem colaborar para vocês manterem o 

vosso folego económico? 

FA: Para além das entidades que já nos ajudam e colaboram connosco, como não podemos ter 

publicidade, todos os donativos são bem-vindos. Nós trabalhamos com orçamentos muito 

leves digamos, e a Radio acaba por ser relativamente pesada. Há um custo associado mensal, 

seja pela eletricidade ou até dos próprios salários – que não são a maior fatia –, mas que nos 

exigem um esforço e algum aperto económico. É como em tudo, trabalhamos com muito suor 



e dedicação, mas precisamos indispensavelmente de algum encaixe monetário para 

sobreviver. Podem ser pessoas na sua individualidade ou empresas. O que temos tido agora 

vem sempre de instituições e agradecemos. As trocas não são sempre possíveis, mas há 

divulgações de eventos que podem ser feitas, não entrando na dimensão publicitária que não 

podemos fazer. 

CF: Consideras isto um projeto comunitário? 

FA: É um projeto acima de tudo social. Tem um papel super interessante para a cidade e para o 

Algarve. Às vezes dou por mim a pensar o que seria do Algarve sem a nossa Universidade. 

Tudo o que nos traz, a massa humana e os tantos formados que por aqui ficam. E nesse 

sentido, sendo nós o seu maior veículo de expressão, acabamos por fazer o papel de zelador e 

projetor das produções da própria. Por isso sim, talvez um pouco comunitário, muito social, 

mas em resumo: fundamental. Por isso é que se deram e vão dando estas alterações. A Rádio 

RUA estava a ser ouvida por uma faixa etária maior, mais adulta, e nós precisamos de nos 

aproximar daqueles que são realmente os usuários diretos da universidade: os correntes 

alunos, professores e funcionários. Não esquecendo obviamente os antigos alunos e o público 

mais velho também. Não podemos perder a essência do que é uma rádio universitária. Aliás, e 

daí eu referir que precisamos de material novo. Gostaria imenso de - pelo menos - uma vez por 

mês, fazer uma emissão em direto a partir de um polo da Universidade. Um mês na saúde, 

outro na penha, outro nas gambelas, depois Portimão…enfim. Ideias há muitas e queremos 

muito estimular o interesse nesta tão nossa rádio farense.  

 

 Fúlvia Almeida, Diretora de Antena 

 

 



 

 


