
SUL

Pub.

FUNDADOR E DIRECTOR: MANUEL MADEIRA PIÇARRA                      DIRECTORES ADJUNTOS: MARIA DA CONCEIÇÃO PIÇARRA e MANUEL J. PIÇARRA

diário do
PORTUGAL PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Rossio (Évora) • TAXA PAGAPERIODICIDADE DIÁRIA  -  ANO: 40.º  -  NÚMERO:  11.012 -  PREÇO AVULSO:    0,50   • 50 CÊNTIMOS  -  QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2009

Pub.

Destacada missão do diário do SUL

• Presidente da República elogiou 40 anos de Jornalismo Alentejano.

Prémio Gazeta

O Presidente da República, Cavaco Silva, acompanhado pelos premiados dos Prémios Gazeta 2008. 
• À esquerda os representantes do Diário do SUL: Maria da Conceição e Paulo Piçarra.

Clube de Jornalistas -
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Prémio Gazeta 2008
No magnífico edifício da Caixa Geral de 

Depósitos, apoiante do Prémio Gazeta do 
Clube de Jornalistas realizou-se a cerimó-
nia da entrega aos premiados em 2008.

No vasto salão estavam além da Direc-
ção do Clube de Jornalistas; do Presidente 
da Confederação de Meios, João Palmeiro; 
o Ministro dos Assuntos Parlamentares e 
figuras de destaque do meio jornalístico; 
empresarial, político e financeiro do 
País.

Cerca das 20 horas o Presidente da 
República seguindo uma tradição de 25 
anos de atribuição de Prémio chegou 
ao edifício da C.G.D. acompanhado da 
esposa D. Maria Cavaco Silva; acessores 
e outras entidades e ali foi recebido pelo 
Presidente da Caixa Geral de Depósitos e 
outros administradores dirigindo-se em 
seguida para o vasto salão onde no decor-
rer de um jantar de gala foram entregues 
os prémios Gazeta 2008.

GRANDE PRÉMIO
GAZETA 2008

Sofia Leite e António Louçã foram os ven-
cedores do Grande Prémio Gazeta 2008 de 
jornalismo com a reportagem “A Lista de Chorin”,  
um trabalho de investigação transmitido pela 
RTP, que relata a actividade dos diplomatas 
portugueses Sampaio Garrido e Teixeira Bran-
quinho em defesa dos judeus (incluindo os 
pais das famosas actrizes Zsa Zsa e Eva Gabor) 
e o desfecho da arriscada negociação entre o 
milionário húngaro Ferenc Chorin e as SS que 
permitiu a vinda para Portugal de trinta e seis 
membros da sua família.

Sofia Leite
Cursou Jornalismo 

em França, na Sor-
bonne-Ciências Huma-
nas. Especialista em 
grande reportagem.

António
Louçã

Mestre em História 
Contemporânea. Jorna-
lista e escritor.

O júri destes Prémios
Daniel Ricardo (CJ), Elizabete Caramelo (pro-

fessora universitária), Eugénio Alves (CJ), Eva 
Hesignen (Associação da Imprensa Estrangeira em 
Portugal), Fernando Cascais (director do Cenjor), 
Fernando Correia (jornalista e professor univer-
sitário), Guiomar Belo Marques (Free Lancer), 
José Rebelo (professor universitário) e Paquete de 
Oliveira (sociólogo e professor universitário) .

GAZETA DE MÉRITO

José Carlos
de
Vasconcelos

Escreve desde os 17 anos na Imprensa; trabalhou 
na RTP; foi um dos fundadores do semanário O 
Jornal, propriedade dos próprios jornalistas, de que 
seria director, bem como director editorial do grupo, 
que criou vários outros títulos, como Se7e, História, 
JL-Jornal de Letras, Artes e Ideias, Jornal da Educação, 
Correio Económico, uma editora, etc., além de, com 
uma cooperativa de profissionais de rádio, a TSF-Rádio 
Jornal. Publicou 11 livros.

É coordenador da Visão

PRÉMIO REVELAÇÃO

Vítor Rodrigues
Oliveira

Vítor Rodrigues Oli-
veira é jornalista da Antena 
1 desde Setembro de 2006, 
tendo feito reportagens 
sobre assuntos económicos, políticos e de sociedade. 
Enviado especial aos atentados de Bombaim, Índia 
(2008), acompanhou campanhas eleitorais (2007 e 
2009) e fez, entre outras, grandes reportagens sobre a 
comunidade chinesa em Portugal (co-autoria) (2008) 
e o desemprego de imigrantes (2009).

Mário Zambujal pelo Clube de Jornalistas, saúda Cavaco Silva perante os administradores
da Caixa Geral de Depósitos Diário do Sul recebe o Prémio Gazeta das mãos do ministro Santos Silva
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Maria da Conceição Piçarra, directora adjunta do D.S.
agradece o Prémio

Prémio Gazeta -Imprensa Regional 2008
para o Diário do Sul

“O Diário do Sul”, jornal 
de grande circulação do dis-
trito de Évora, fundado e diri-
de grande circulação do dis-
trito de Évora, fundado e diri-
de grande circulação do dis-

gido, desde 1969, por Manuel 
Madeira Piçarra, ganhou o Pré-
mio Gazeta Imprensa Regional. 
Publicado diariamente, há qua-
tro décadas, numa região care-
cida de meios de informação 
sólidos e duradouros, o “Diário 
do Sul” cumpre, de forma plural, 
uma importante função social e 
cultural e é outro signifi cativo 
exemplo de uma crescente 
informação regional no nosso 

País”. Assim o entendeu o júri e 
destacando:

Em tempos difíceis bateu-se corajosa-
mente pela industrialização regional. No 
plano cultural foi Diário do Sul o grande 
animador no apoio aos eborenses que luta-
ram pela sua Universidade.

Mantém há 40 anos o suplemento literário 
“Don Quixote” e montou a primeira Rotativa 
do Sul do País sendo o orgão de maior cir-
culação no Alentejo onde diariamente pugna 
pelo desenvolvimento regional, razão pela 
qual apoia a Regionalização do Alentejo no 
futuro.

A Administração e Directores do Diário 
do Sul receberam o Prémio e ao agradecer a 
directora adjunta Maria da Conceição Piçarra 
e o editor executivo Paulo Piçarra em nome 
do jornal fez a seguinte declaração:

Minhas Senhoras e meus senhores,

Muito nos honra a presença do Ex.mo Sr. 
Presidente da República nesta distinção ao 
nosso jornal.

Muito obrigado ao Clube de Jornalistas 
pelo prémio que hoje nos atribuem.

O Diário do Sul é hoje o único jornal 
Diário editado no Sul do País. Com 40 anos 
colocamos todos os dias em casa dos nossos 
leitores mais de 6.000 jornais. Somos lidos 
por aproximadamente 34.000 pessoas por 
dia. O sucesso do grupo de comunicação só 
é possível pelo empenho dos nossos colabo-
radores, a dedicação dos nossos leitores e a 
confi ança dos nossos patrocinadores. Sem 
eles não seria possível editar diariamente 
este jornal.

A todos muito obrigado

Destacamos algu-
mas considerações que 
a propósito do acto o 
Professor Cavaco Silva 
salientou:

“Quando chega a 
esta hora e tenho de vir 
dizer umas palavras 
sinto uma certa atrapa-
lhação, tendo presente 
a audiência que tenho 
pela frente, jornalistas e 
homens e mulheres da 
comunicação social”, 
confessou o Presidente 
da República, Aníbal 
Cavaco Silva, na ceri-
mónia de entrega dos 
Prémios Gazeta 2008, 
que decorreu no audi-
tório da Caixa Geral de Depósitos.

Contudo, acrescentou, “tendo presente o ambiente jorna-
lístico-político que se vive no país”, este ano a “atrapalhação” 
é “acrescida”.

Por isso, relatou Cavaco Silva, ao fi nal da tarde chamou um 
assessor para que o aconselhasse sobre o que dizer.

“Elogie os jornalistas, elogie a comunicação social, subli-
nhe a isenção, a independência, a objectividade, diga que 
agora gasta pelo menos 30 minutos a ler os jornais todos os 
dias e não apenas 5 minutos, que vê os telejornais, incluindo 
o de sexta-feira, o de sábado e o de domingo”, sugeriu esse 
mesmo assessor, segundo as palavras do próprio Presidente 
da República.

“Eu disse: não pode ser, porque se faço isso dizem imedia-
tamente que estou a passar a mão pelo pêlo dos jornalistas 
para eles dizerem bem de mim”, contou o chefe de Estado.

Foi então que o assessor o aconselhou a “ir pelo cami-
nho contrário”, fazendo uma análise crítica do jornalismo 
social, sugestão também declinada por Cavaco Silva, que 
confessou temer que algum jornalista “pegasse no sapato” 
e lho atirasse.

Nessa altura, surgiu a terceira sugestão, igualmente recu-
sada por Cavaco Silva: elogiar as preocupações sociais da 
Caixa Geral de Depósitos, promotora dos prémios Gazeta.

Como quarto conselho, continuou a relatar o chefe de 
Estado, o assessor disse para elogiar o Clube dos Jornalis-
tas.

Porém, admitiu Cavaco Silva, apesar de ser “uma boa ideia” 
poderia ser “um caminho perigoso”.

“Eu não esqueço que na minha segunda campanha em 
1987, no dia do meu aniversário, estava num jantar em Torres 
Vedras e os jornalistas que me acompanhavam ofereceram-
me um cartão de jornalistas com a categoria de candidato a 
jornalista estagiário”, recordou, considerando que esse elogio 
poderia levar a um convite para membro do clube com uma 
categoria inferior, uma “humilhação” a que não se poderia 
submeter sendo Presidente da República”, admitiu.

Finalmente, surgiu, então, a derradeira sugestão: “então só 
há uma hipótese, é o senhor falar, falar, mas não dizer nada. 
É uma táctica a que se recorre em situações difíceis”.

“Isso não me parece mal, principalmente neste tempo 
eleitoral em que nós vivemos. Mas, depois pensei melhor e 
disse: sabe isso não é o meu hábito, não é o meu hábito falar 
e dizer nada, isso é capaz de não correr bem, eu não sou 
capaz, mas ele olhou para mim e disse ‘yes, you can, yes you 
can’, é preciso é treinar um pouco e vai a ver que consegue”, 
explicou o Presidente da República, que acabou por concordar 
que essa era “uma boa ideia”, desde que abrisse a excepção 
de falar dos premiados.

Assim, o Presidente da República terminou a sua interven-
ção precisamente com elogios aos premiados com o Prémio 
Gazeta 2008. 

O discurso
do Presidente da República

Paulo Piçarra, editor executivo do Grupo Diário do Sul
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Apenas uma palavra alentejana, para vos 
dizer muito obrigado.

Nós compartilhamos este prémio com 
todos aqueles que em condições difíceis 
fazem jornais no interior do país. O prémio 
Gazeta honra-nos e responsabiliza-nos. Nós 
fazemos jornais há 40 anos de olhos postos 
no Alentejo.

Cumprimos a nossa obrigação, não 
fazemos nada mais do que INFORMAR 
com respeito pelos valores humanos e pelas 
Instituições. Hoje e amanhã seguiremos o 
nosso caminho servindo o povo alentejano, 
porque o Diário do Sul é a Voz desse povo.

Com humildade agradecidos a V. Ex.ªs


