
 

 

 

PRESIDENTE DO IEFP ENTREGA PRÉMIOS DE  
JORNALISMO PARA O ARTESANATO 
 
O Presidente do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, Jorge Gaspar, estará 

presente, amanhã, dia 28, às 16h30, na sessão pública de entrega dos prémios da 1ª Edição do 

PRÉMIO DE JORNALISMO PARA O ARTESANATO “(RE)DESCOBRIR O ARTESANATO NOS 

MEDIA”, que terá lugar no Salão Nobre do Centro Municipal de Juventude de Vila do Conde.  

A vencedora do Prémio “(Re) Descobrir o Artesanato nos Media”, criado em 2013 pela 

Organização da Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, foi a jornalista Carla Isabel da 

Costa Ferreira com o trabalho “Abóbadas: Um Luxo na Era do Betão”, que granjeou a distinção 

“Grande Prémio (Re) Descobrir o Artesanato nos Média”, no valor de 5000€. 

 

Saliente-se que este prémio teve o apoio institucional do IEFP, IP - Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, que através do PPART – Promoção dos Ofícios e das Microempresas 

Nacionais apoiou, também, a realização de um Ciclo de conferências para jornalistas 

“Redescobrir o Artesanato nos Media” que contou, igualmente, com a participação do Cenjor - 

Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas e do CEARTE - Centro de Formação 

Profissional do Artesanato. 

 

Nesta primeira edição, o Júri do concurso, constituído por Alfredo Maia, Presidente do 

Sindicato dos Jornalistas, Cesário Borga, Vice-Presidente do Clube dos Jornalistas, Deolinda 

Almeida, Diretora do Cenjor - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, 

Fernando Gaspar, Coordenador do PPART - Promoção dos Ofícios e das Microempresas 

Artesanais, Luís Rocha, Diretor do CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato e 

Válter Hugo Mãe, escritor, decidiu atribuir apenas um dos três prémios previstos no 

regulamento do concurso e uma menção honrosa: 

 

- Grande Prémio “(Re)Descobrir o Artesanato nos Media”:  

• “Abóbadas: um luxo na era do betão”, reportagem publicada no jornal “Diário  

 do Alentejo” da autoria da jornalista Carla Ferreira . 

- Menção Honrosa: 

• “Fénix – O Renascer da Ronca”, trabalho emitido pela “Rádio Campanário”, Vila  

 Viçosa, da autoria do jornalista António Santos de Oliveira Pinto. 

 

Relembre-se que o Prémio de Jornalismo para o Artesanato “(Re)Descobrir o Artesanato nos 

Media”, foi criado, em 2013, pela Organização da Feira Nacional de Artesanato de Vila do 

Conde e granjeou o apoio institucional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, então 

sob a presidência de Octávio Oliveira que assumiu a Secretaria de Estado do Emprego. 

 

 



 

 

 

 

 

 

O Prémio tem como objetivos promover e incentivar a criação e investigação jornalística sobre 

as artes tradicionais portuguesas, contribuindo para a sua valorização e reconhecimento 

nacional e internacional, como fator de afirmação da identidade cultural e de desenvolvimento 

económico do País. 

 

O Prémio de Jornalismo para o Artesanato “(Re)Descobrir o Artesanato nos Media”, 

abrangeu, nesta primeira edição trabalhos jornalísticos, individuais ou em coautoria, 

publicados por profissionais da comunicação social entre 01 de maio de 2013 e 01 

de maio de 2014, nas áreas de Imprensa escrita, Rádio e Televisão, e compreendia três 

prémios:  

 

 - O Grande Prémio “(Re)Descobrir o Artesanato”, no valor de 5 000€, para o melhor trabalho     

   publicado, independentemente da área, Imprensa, rádio ou televisão, e dois prémios, no  

   valor de 2 500€ cada, que o melhor trabalho concorrente em cada uma das restantes áreas. 

 

Para além do Sindicato dos Jornalistas apoiaram o lançamento deste prémio e a sua divulgação 

o Clube dos Jornalistas, a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, a Associação de imprensa 

de Inspiração Cristã, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, a Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalistas, a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, a Associação 

de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e Associação Portuguesa de Radiodifusão. 

 

 

José Almeida 


