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Faleceu Jaime Fernandes, fundador da Antena 3 e responsável por vários
programas no serviço público de rádio, era atualmente o Provedor do
Telespetador da RTP.
Locutor, jornalista e realizador de rádio, Jaime Fernandes, dedicou a sua vida
profissional ao serviço público radiofónico.
Jaime Fernandes nasceu em 1947 e descobriu o gosto pela radio, em África,
no Rádio Clube de Moçambique, tinha então 18 anos de idade.
Ao regressar a Portugal, iniciou a sua carreira na Rádio Clube Português, foi
durante vários anos jornalista e locutor na Emissora Nacional ao dar voz a
diversos trabalhos de teatro radiofónico. Em 1989, entrou para a
administração da RDP e em 1994 criou a estação Antena 3.
Jaime Fernandes, uma referência na história da rádio portuguesa, foi diretor
de programas da Rádio Renascença, esteve na origem do lançamento da onda
FM na Rádio Renascença, donde nasceu a RFM, e foi ainda autor do nome
do conhecido programa da RFM "Oceano Pacífico". Entre 2000 e 2001 foi
administrador da RTP e exerceu, entre outros, o cargo de diretor de
programas. Em 2012, foi um dos autores da série da RTP “Estranha Forma
de Vida - Uma História da Música Popular Portuguesa”, que contou, em 26
episódios, o percurso da música popular portuguesa desde a década de 30 até
à atualidade.
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Atualmente, enquanto provedor do telespectador da RTP, Jaime Fernandes
apresentava o programa “A Voz do Cidadão”.
O histórico da rádio portuguesa disse à RTP em 2009, por altura dos
prémios Antena 3, que o distinguiram como o “pai” daquela estação: “Fui
um homem de sorte na profissão e tive momentos extraordinários”.
A Assembleia da República, reunida hoje em Plenário, presta um sentido
tributo à sua memória, ao seu profissionalismo e dedicação, no jornalismo
e em todos os cargos que desempenhou, aos “momentos extraordinários”
que a sua voz e trabalho trouxe aos portugueses, e endereça à sua família
um voto de sentido pesar.
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