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From: Nuno Moreira
Sent: quarta-feira, 30 de Janeiro de 2013 10:19
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: TDT - Fraca receção
Attachments: Rua de Vinhais, 7.jpg; Sinal TDT na TV.mp4

 
Bom dia, 
  
  
Venho deste modo expor o meu problema relativamente à fraca receção do sinal TDT. 
  
Moro numa zona que supostamente dizem estar coberta com o sinal TDT e de certa forma está, visto que o sinal 
chega lá, mas o que é certo é que é bastante instável.  
Há certos dias e em determinadas alturas desses mesmos dias que a receção do sinal é forte e o sinal bastante 
estavel (poucas vezes isso acontece), mas em grande parte das vezes o sinal está constantemente a oscilar entre 0 e 
80% (video em anexo) e por vezes fico mesmo sem sinal. 
  
Espero que o problema do TDT seja resolvido de modo geral, porque não faz sentido desligarem o sinal analógico, 
quando este funcionava bem e para toda a gente, e implementerem um novo sistema que não é para todos. 
  
Visto que foi a PT que ganhou o concurso e implementou o sistema, nota-se claramente que se estão a aproveitar 
para que a solução de certas pessoas seja aderir ao MEO.  
Cheguei a expor à PT o meu problema com o TDT e perguntei qual a solução, e prontamente obtive uma resposta a 
indicar que a solução é o MEO... lamentável. 
A PT que invista e coloque mais emissores TDT perto das zonas problemáticas.  
  
Perto da minha casa tenho uma antena da TMN e a antena que emitia o sinal analógico e nunca tive problemas com 
estes sinais. 
  
A morada da minha casa é: 
Rua de Vinhais, 7 
4710-091 Braga 
 
Segue em anexo o mapa da localização da casa e um pequeno video que mostra a instabilidade do sinal na TV. 
  
  
  
  
  
Cumprimentos 
Nuno Moreira 
 
 
http://youtu.be/cn2mtMfev_M 
 
 
 
 

http://youtu.be/cn2mtMfev_M



