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ANTENA 1 e VISÃO DISTINGUIDAS  

NA 2ª EDIÇÃO DOS PRÉMIOS DE JORNALISMO CEPSA  

 

 
Os vencedores da segunda edição dos Prémios de Jornalismo CEPSA Estradas foram ontem 

conhecidos, numa cerimónia no Teatro do Bairro, em Lisboa. O galardão dirigido a jornalistas visou 

premiar os melhores trabalhos jornalísticos publicados em 2011 sobre temáticas relacionadas com o 

setor rodoviário. As peças da jornalista Teresa Campos, da Visão, e Álvaro Coimbra, da Antena 1, 

mereceram, ex aequo, a distinção de grandes vencedores, e receberam um prémio pecuniário no valor 

de 5.000€ (cinco mil euros). 

 

“Viver e morrer na EN125” foi o título da reportagem apresentada pela jornalista 

Teresa Campos da Visão, que visou retratar a via que atravessa todo o Algarve e 

que se tornou o móbil de desenvolvimento daquela região. Mas várias estórias 

dão conta do perigo que a EN125 se tornou para as populações que vivem com 

uma espécie de auto-estrada à porta de casa, dadas as altas velocidades que é 

possível atingir em alguns locais, mesmo junto às localidades.  

 

“A Estrada Verde” do jornalista Álvaro Coimbra, da Antena 1, trata-se de uma 

reportagem radiofónica sobre a reabilitação da EN110, que liga Coimbra à Vila de 

Penacova, acompanhando o percurso do Rio Mondego. A designação “Estrada 

Verde” foi dada, nos anos noventa, pelo ex-ministro João Cravinho que sublinhou 

o potencial turístico e paisagístico daquela via. Fazendo jus ao nome, o pavimento 

da Estrada Verde foi feito com pó de pneu reciclado que foi adicionado à camada 

de desgaste do pavimento. A reportagem descreve o método utilizado e faz um 

enquadramento histórico e turístico da via. 

 

“Os trabalhos que nos chegaram são um motivo de orgulho para a CEPSA Portuguesa, dada a qualidade 

e conhecimento especializado que conseguimos reunir no âmbito desta iniciativa. Com atividade em 

Portugal há 48 anos, temos hoje uma posição entre as principais petrolíferas a operar no mercado 

Nacional e é, por isso, nossa responsabilidade promover, incentivar e premiar o conhecimento 

especializado e a investigação séria e profunda que realizam os profissionais do jornalismo sobre este 

setor”, referiu Matias Pérez Alejo, Diretor-Geral da CEPSA Portuguesa no fecho do evento. 

 

A esta segunda edição dos Prémios Jornalismo CEPSA candidataram-se 25 trabalhos jornalísticos, dos 

quais 6 peças de televisão; 1 peça de rádio; 18 peças de imprensa escrita, num total de 12 órgãos de 

comunicação social participantes. 

 

Os trabalhos vencedores foram eleitos por um painel de jurados presidido por Luís Sobral, 

Administrador-Delegado da CEPSA Portuguesa, e constituído por Pedro Carvalho, Administrador-
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Delegado da Brisa Engenharia e Gestão, Juiz Desembargador Pedro Mourão, Presidente da Carteira 

Profissional dos Jornalistas, e Filipe Henriques, Diretor de Vendas Diretas da CEPSA Portuguesa. 

 

Os trabalhos vencedores podem ser visualizados, clicando em: 

“Viver e Morrer na EN125”, Teresa Campos, Visão  

“Estrada Verde”, Álvaro Coimbra, Antena 1 

 

 

Da esquerda para a direita:  

Pedro Carvalho, Administrador-Delegado BRISA Engenharia e Gestão; Filipe Henriques, Diretor de Vendas Diretas CEPSA 

Portuguesa; Álvaro Coimbra, Jornalista Antena 1; Teresa Campos, Jornalista Visão; Raquel Strada; Luís Sobral, 

Administrador-Delegado CEPSA Portuguesa 

 

A CEPSA está presente em Portugal há 48 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, por 
via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade geográfica 
das instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa 
em Portugal combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes, tendo 
dado início também à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de 
abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 

Lisboa, 25 de Maio de 2012 
 
CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A. - Direcção de Comunicação de Marketing 
 
dir.comunicacao@cepsa.com     / Tel: 21 721 7608 /     www.cepsa.pt         

 

http://www.youtube.com/watch?v=k3f49d6bpKY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IhSjK9wurB0&feature=youtu.be
mailto:dir.comunicacao@cepsa.pt
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