Atribuídos os Prémios GAZETA 2017
________________________________________________________

O Júri dos Prémios Gazeta 2017, os mais prestigiados do Jornalismo português,
iniciativa anual do Clube de Jornalistas, com o Patrocínio do Santander Totta e da
Galp Energia, deliberou atribuir, após análise dos trabalhos concorrentes, os seguintes
galardões:
Prémio Gazeta de Mérito – Luís Filipe Costa, jornalista, radialista e realizador de televisão,
nascido em 1936, a quem se deve uma verdadeira revolução no panorama radiofónico quando,
na década de 1960, chefiou a redação do extinto Rádio Clube Português. O premiado, um dos
profissionais de rádio que deu voz a comunicados do MFA, a 25 de Abril de 1974, viria a
consolidar a carreira na RTP.
Gazeta de Fotografia – Adriano Miranda (Público), pela fotografia publicada na primeira
página do Público de 16 de outubro de 2017. Símbolo da tragédia dos incêndios, que por isso
ajudou à onda de solidariedade nacional para com as vítimas, a imagem de Manuel Francisco,
foi captada em Covelo, concelho de Tábua, precisamente no dia em que festejava 82 anos.
Gazeta de Imprensa – Joana Gorjão Henriques (Público) viu distinguida a primeira de uma
série de seis reportagens, sob o título genérico “Racismo à portuguesa”, dedicada à Justiça. O
trabalho, publicado entre agosto e outubro de 2017, implicou a realização de entrevistas a cerca
de 50 pessoas, entre procuradores, advogados, professores, ativistas, investigadores e artistas.
Gazeta de Multimédia – atribuído a João Santos Duarte e Tiago Miranda (Expresso) pelo
trabalho “Estamos aqui para formar animais de combate”, reportagem sobre os “comandos”,
divulgada um ano após a morte de dois jovens militares, na chamada “prova zero”. Longa
viagem ao interior do curso 127, demorou oito meses a concretizar.
Gazeta de Rádio – Cláudia Arsénio (TSF) foi reconhecida pela reportagem “Tão longe, tão
perto”, com sonoplastia de Miguel Silva, emitida em 23 de novembro de 2017. Meio século
após as cheias que assolaram a região de Lisboa, cruza testemunhos de sobreviventes com
depoimentos de antigos bombeiros, estudantes e jornalistas que acompanharam uma tragédia
de mais de 700 mortes e cuja dimensão a ditadura tentou abafar através da Censura.

Gazeta de Televisão – Pedro Coelho (SIC) venceu, com “Assalto ao castelo”, série de três
reportagens emitidas pela SIC entre 1 e 3 de março de 2017, que escrutina a atuação do Banco
de Portugal no caso da queda do BES. O trabalho, em que se envolveram também os repórteres
de imagem José Silva e Luís Pinto e o editor de imagem Rui Berton, apresenta documentos
inéditos que colocam em causa o papel do BP no maior escândalo financeiro da democracia
portuguesa.
Gazeta Revelação – Margarida David Cardoso (Público) ganhou o prémio pela reportagem
“A noite do fim do mundo”, sobre as cheias de 1967, publicada na revista P2. O trabalho associa
o registo histórico ao depoimento de sobreviventes, sendo a componente fotográfica atual da
autoria do fotojornalista Rui Gaudêncio. Os artigos foram divulgados na edição impressa e
online a 12 de novembro de 2017.
Gazeta de Imprensa Regional – O júri distinguiu o “Correio da Feira”, semanário regionalista
de Santa Maria da Feira, que no ano passado comemorou o 120.º aniversário. Propriedade da
empresa Efeito Mensagem, Lda., o jornal é dirigido por Orlando Macedo. Preza a pluralidade
da abordagem noticiosa, sem abdicar da defesa e promoção dos valores regionais.

O Júri dos Prémios Gazeta 2017 teve a seguinte composição: Eugénio Alves (CJ), Cesário
Borga (CJ), Eva Henningsen (Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda
Bizarro (Freelancer), Fernando Correia (jornalista e professor universitário), Elizabete
Caramelo (professora universitária), Fernando Cascais (professor universitário e formador do
CENJOR), Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), José Rebelo (professor jubilado
do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) e Paulo Martins (jornalista e professor
universitário).

