NGOM, Ana Fernandes e FERNANDES, Lídia (2010), “O programa MigraSons”, in CÔRTEREAL, Maria de São José (org.), Revista Migrações - Número Temático Música e Migração,
Outubro 2010, n.º 7, Lisboa: ACIDI, pp. 269-270

O Programa MigraSons

Ana Fernandes Ngom* e Lídia Fernandes**

MigraSons é um programa da Rádio Zero de Lisboa1 sobre movimentos migratórios,
interculturalidade e diversidade cultural, feito por pessoas de diferentes origens,
promovido pela Solidariedade Imigrante (SOLIM) – Associação para a Defesa dos
Direitos dos Imigrantes.2
Na primeira fase, em Fevereiro de 2009, realizou-se um conjunto de actividades para
a constituição de uma equipa de produção do programa radiofónico, incluindo um
workshop em rádio. A formação visou proporcionar experiências de aprendizagem
de competências de programação de rádio. Os participantes envolveram-se
activamente desde o início da acção, partilhando motivações, experiências, ideias,
temas e notícias e contribuindo para a elaboração da estrutura do programa.
Familiarizaram-se com o estúdio na sua dimensão técnica. Na segunda fase trabalharam conteúdos e elaboraram diferentes peças radiofónicas a partir de um guião.
Na última fase, estruturaram o programa: identificando temas de interesse para os
imigrantes, relacionados com a diversidade cultural.
Criaram-se grupos diversos em termos de nacionalidade e género que incluíram pessoas com diferentes níveis de conhecimento da língua portuguesa. Constiuiu-se um
grupo com pessoas com diferentes níveis de formação específica na comunicação social. Para alguns, o MigraSons foi a primeira experiência nesta área. Na primeira edição
de MigraSons3 emitiram-se 14 programas temáticos, dos quais se destacam: a mulher
imigrante; migração e desenvolvimento; apresentação do projecto “Pau de Arara”; trabalho e precariedade; associativismo e colectividades; políticas de imigração em Itália;
tráfico humano; muçulmanos na Europa; e jovens e segundas gerações de imigrantes.
Em Novembro de 2009 iniciou-se a segunda edição tendo como tema da reentré a mobilidade humana, onde apresentamos uma tertúlia com Duarte Miranda Mendes (Chefe de Gabinete do ACIDI), Gustavo Behr (presidente
da Casa do Brasil, de Lisboa) e Timóteo Macedo (presidente da Solidariedade
Imigrante). Debateram algumas das ideias centrais do Relatório do Desenvolvimento
Humano das Nações Unidas para 2009. Já em Dezembro apresentámos um especial
a propósito do dia 18 de Dezembro – Dia Internacional dos Migrantes.
O MigraSons passa música do mundo em diferentes línguas; canta-se a necessidade
de viajar, a saudade, o desespero e os ganhos e as perdas daqueles que continuam a
viver distantes da terra natal. Destacamos o rap senegalês com Daara J Family, sons
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da Guiné-Bissau com José Carlos Schwarz, Eneida Marta e Kimi Djabaté. Tivemos
em estúdio Minao Soldjah, que apresentou Mixtape Soldadu 3º Mundo – Lágrimas di
Sangui e demos a conhecer o projecto a solo de Romi Anuel e a Orchestra di Piazza
Vittorio entre outros.
Notas
1
2
3

Disponível em: http://www.radiozero.pt/, acedido a: 12.03.2010.
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