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REPÚBLICA DE CABO VERDE 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO 
(CIDADE VELHA PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE) 

 
 

Assunto: Acta da Reunião do Júri  
do Prémio de Jornalismo António da Noli 

  
  
Aos 22 dias do mês de Julho do corrente ano, reuniu, pelas 17 
horas, nas instalações da Associação dos Jornalistas de Cabo 
Verde, o Júri do concurso de jornalismo “António da Noli” do 
Município da Ribeira Grande de Santiago constituído por Nélio dos 
Santos, José Maria Varela, estando ausente o terceiro elemento do 
Júri, Rosana Almeida, por imperativo profissionais. 
  
Candidataram-se ao Prémio António da Noli quatro (04) trabalhos 
jornalísticos, sendo três da televisão e um da imprensa escrita, 
cujos títulos e candidatos se encontram na lista que se anexa a esta 
acta. 
  
O júri verificou a conformidade dos envelopes com requisitos 
expressos no regulamento do concurso, tendo em conta o nome do 
autor, morada, contacto telefónico e/ou endereço electrónico, data 
da sua edição e o nome do órgão onde foi divulgado. 
  
Feita a abertura dos envelopes com as peças jornalísticas, passou 
o júri à verificação da conformidade dos mesmos com as 
disposições regulamentares no que diz respeito às quantidades 
temas e formato, tendo deliberado, por unanimidade, a exclusão da 
candidata Soraia Ramos de Deus por incumprimento do ponto 1 a) 
do regulamento do prémio, quanto à quantidade de trabalhos que 
deveriam ser apresentados, no caso quatro cópias. 
  
De seguida, o júri procedeu à avaliação dos trabalhos, tendo em 
conta os critérios de: 
a) Adequação ao tema; 
b) Apresentação; 
c) Qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e 
edição); 
d) Qualidade do áudio; 
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e) Qualidade de imagem; 
f) Criatividade e inovação; 
g) Estratégia utilizada. 
Além disso, os membros do júri avaliaram as peças jornalísticas 
com base em critérios de avaliação mais gerais, nomeadamente: 
• Relevância e interesse noticiosos; 
• Capacidade para despertar e manter o interesse dos 
leitores/telespectadores; 
• Objectividade, independência e respeito pelos princípios éticos do 
jornalismo; 
• Originalidade; 
• Impacto do trabalho e dos seus benefícios no público; 
• Profundidade da investigação: pesquisa necessária à recolha da 
informação, recursos utilizados e esforços envidados na preparação 
do trabalho e qualidade de redacção e linguística. 
  
Deliberou então o júri, por maioria de votos, atribuir o prémio 
estipulado no concurso ao trabalho “Cidade Velha fala mantenha ao 
mundo…” da jornalista e delegada da RTP África em Cabo Verde, 
Isabel Silva Costa, por ter considerado que reflecte, em parte, o 
espírito do prémio, ao retratar com realismo e sensibilidade, um 
tema que permite “ver” o modus vivendi das populações e perceber 
a importância de as envolver no processo de desenvolvimento da 
primeira Cidade fundada pelos europeus (portugueses) nos 
trópicos. 
  
Finalmente, o Júri felicita a todos os concorrentes pelos trabalhos 
apresentados ao concurso assim como a Câmara Municipal da 
Ribeira Grande de Santiago pela realização desta iniciativa e que 
esta, se espera, venha a ter continuidade. 
  
  

Praia, 22 de Abril de 2009 
  
  
  

A equipa do Júri 
  
  

Nélio dos Santos 
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José Santana 

  
  
  

Lista das candidaturas 

01-  
Nome: Isabel Silva Costa 

Empresa: RTP África – Praia 

Título do Trabalho: Cidade Velha fala mantenha ao mundo… 

Data de transmissão: 27 de Junho de 2009 

Pontuação: 17 

Nélio dos Santos atribuiu 08 pontos, José Santana 09 

  

02-  
Nome: Margarida Fontes 

Empresa: TCV 

Título do Trabalho: Descoberta de Cabo Verde 

Data de transmissão: 06 de Janeiro de 2009 

Pontuação: 14 

Nélio dos Santos atribuiu 07 pontos, José Santana 07 

  

03-  
Nome: Teresa Sofia Fortes 

Empresa: A Semana 

Título do Trabalho: Cidade Velha Património Mundial da 

Humanidade 

Data de edição: 03 de Julho de 2009 

Pontuação: 10 
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Nélio dos Santos atribuiu 05 pontos, José Santana 05 

  

04-  
Nome: Soraia Ramos de Deus 

Empresa: Agência Caboverdiana de Imagens 

Título do Trabalho: Cidade Velha (Nha terra Nha Cretcheu) 

 Data de edição: Não foi fornecido 

Pontuação: Não se apreciou este trabalho por não reunir todos os 

requisitos regulamentares. 

  

A pontuação foi de zero (00) a dez (10). 

  
 
 
  
  
 
--  
 

 


