COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 9 de maio de 2017
Jornalista do Público e Estudantes de Coimbra e do Minho
vencem o Prémio «Fernando de Sousa»
A cerimónia da entrega da primeira edição do Prémio de Jornalismo «Fernando
de Sousa» (informações aqui) realizou-se, no contexto das celebrações do Dia da
Europa, no NewsMuseum em Sintra. Durante o evento, Fernando de Sousa foi
homenageado com a inauguração do seu retrato na Galeria dos Imortais do Museu.
Os vencedores das duas categorias foram selecionados por votação secreta pelo
Júri de Seleção e anunciados pelo Comissário europeu, Carlos Moedas, pelo CEO
do grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão, e por Fátima de Sousa, viúva de
Fernando de Sousa:
Vencedor da categoria Jornalista:
Catarina Fernandes Martins
Reportagem «Dia Mundial do Refugiado. Portugal estendeu os braços. E isso
chega?», publicada a 19-06-2016 no Público
Embora a seleção tenha sido muito desafiante, dada a elevada qualidade dos
nomeados, o Júri destacou este trabalho, por reportar um tema tão complexo,
através de histórias reais, enquadrando, de forma equilibrada, os exemplos
pessoais e o ângulo europeu. O Júri destaca a excelência da escrita, dos detalhes
e da versatilidade de formatos usados. Apesar do trabalho da jornalista ser, por si,
meritório do prémio, o Júri aproveita para reconhecer e valorizar a inovação
talentosa do recurso à fotografia e à ilustração, assim como a criação de uma

plataforma online que permite a partilha contínua e mais alargada da reportagem
em diferentes formatos.
Vencedor da categoria Estudante:
Em ex aequo
Tomás Nogueira
Peça «Chefe de Representação da Comissão Europeia em Portugal fala à RUC»,
difundida a 15-09-2016 na Rádio Universidade de Coimbra
e
Pedro Costa, Tiago Ramalho, Pedro Esteves, Paulo Costa
Reportagem «O "bicho papão" não mora aqui», publicada a 12-01-2017 na ComUM
O Júri decidiu, por unanimidade, a entrega, ex aequo, aos dois nomeados na
categoria estudante, pois ambos receberam uma avaliação semelhante e são
exemplos meritórios do esforço de dar a conhecer as políticas e instituições
europeias junto do público mais jovem.
Este prémio, promovido pela Representação da Comissão Europeia em Portugal no
âmbito do respeito pela liberdade e o pluralismo da comunicação social, reconhece
trabalhos informativos de excelência sobre assuntos europeus, publicados ou
difundidos num meio de comunicação social português. Entre quase meia centena
de candidaturas recebidas de jornalistas e estudantes de todo o país, oito peças
foram selecionadas pelo júri como nomeados (seis na Categoria de Jornalista e dois
na Categoria de Estudante).
Carlos Moedas, Comissário Europeu responsável pela investigação, ciência e
inovação, declarou: «A criação deste prémio de jornalismo é o reconhecimento
público do contributo inestimável que Fernando de Sousa teve na explicação e na
perceção dos temas europeus em Portugal. Os órgãos de comunicação social e os
jornalistas têm um papel fundamental nas sociedades de hoje. Media mais
exigentes, independentes e mais ativos são essenciais para que os cidadãos
percebam como a Europa muda as suas vidas. É por isso que na UE promovemos,
internamente, um jornalismo isento e são; e é por isso que a liberdade de imprensa
é um pilar importante das nossas políticas com os países não-europeus com que
nos relacionamos».

A segunda edição do Prémio para trabalhos publicados/ difundidos durante 2017
foi lançada no final da cerimónia, estando a informação e regulamento disponíveis
em https://ec.europa.eu/portugal/news/fernando-sousa_pt.

Membros do Júri de seleção da primeira edição:
 Sofia Colares Alves (Presidente) – Chefe da Representação da Comissão Europeia
em Portugal
 Daniel do Rosário – Porta-Voz da Comissão Europeia
Francisco Belard - Clube de Jornalistas
 Goulart Machado - Casa da Imprensa
 Sofia Branco – Sindicato dos Jornalistas
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal

