Lista A – proposta pelo Sindicato dos Jornalistas

Membros efectivos:
1.

Jacinto Godinho – C.P. 772 A

Jornalista dos quadros da RTP (Rádio e Televisão de Portugal) desde 1988. Como repórter fez
vários trabalhos de investigação premiados, como Tráfico de hormonas para a carne de vaca
(1993) e Caça aos golfinhos nos Açores (1994). Produziu e realizou e várias séries documentais,
como é o caso de Ei-los que Partem – Uma história da Emigração Portuguesa (2006); A PIDE
Antes da PIDE (2016); Quando a Tropa mandou na RTP (2017); A Gravação Secreta da
Assembleia Selvagem (2019) e PCP: 100 anos a resistir (2021). Foi por duas vezes galardoado
com o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas. Doutorado em Ciências da Comunicação pela
FCSH da Universidade Nova de Lisboa é investigador do ICNOVA e professor auxiliar do
Departamento de Ciências da Comunicação da FCSH-UNL. Publicou os livros As origens da
reportagem – Imprensa (2009) e As origens da reportagem – Televisão (2011).

2.

Anabela Natário – CP 326

Em 1981, a meio do curso de jornalismo, entrou no Correio da Manhã e tornou-se jornalista
com carteira profissional. Seguiu para a Agência Lusa de onde saiu para fundar o jornal
“Público”. Em 1996, criou a Énetextos, e dois anos depois integrou a equipa fundadora do “24
Horas”, uma breve passagem para voltar à sua empresa de prosa. Em 2005, tornou-se editora
do Courrier Internacional, do qual foi também diretora. Passou, então, para o Expresso, tendo
ali sido editora do Internacional e do Online. Fez parte da comissão instaladora e da primeira
direção do Clube de Jornalistas. Foi vogal e vice-presidente da direção do Sindicato dos
jornalistas. Foi vice-presidente do Conselho Deontológico. Colaborou nos mais diversos órgãos
de comunicação social e é também escritora, com onze livros publicados.

3.

Miguel Alexandre Ganhão – CP 1552

Licenciado em Direito pela Universidade Católica, com frequência na pós-graduação em
Estudos Europeus. Iniciou a atividade jornalística no semanário Vida Económica em 1991.
Entrou para o Correio da Manhã em 1992 para a secção de Economia. Colaborou com a
Rádio Renascença. No Correio da Manhã foi subeditor e editor da secção
Política/Economia. Foi Editor Executivo e é atualmente Chefe de Redação do Correio da
Manhã e da CMTV.

4.

Isabel Magalhães – CP 1024

Isabel Magalhães, começou a colaborar com a RDP-Radio Alto Douro em 1984. É jornalista da
RTP desde 1988. Foi repórter e enviada especial enquanto jornalista da editoria de política
internacional. Desde 2005 exerce as funções de coordenadora. Na RTP integrou vários
Conselhos de Redação e listas da Comissão de Trabalhadores. Foi vogal da direção do Sindicato
de Jornalistas onde atualmente exerce as funções de secretária da Assembleia Geral.

Membros Suplentes:
1.

Manuela Goucha Soares – C.P. 529 A

Manuela Goucha Soares - Jornalista desde 1987, trabalha no Expresso desde outubro de 1988.
Pós-graduada em Estudos Portugueses pela Universidade Aberta, é licenciada em
Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa. Frequentou um curso intensivo na
Graduate School of Journalism da Columbia University, em Nova Iorque, com uma bolsa da
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. É autora da biografia Marcello Caetano –
O Homem que perdeu a Fé, publicada em 2009 pela editora A Esfera dos Livros, da
Fotobiografia de Ramalho Eanes e do livro Primeiras-damas do pós 25 de Abril, ambos
editados pelo Museu da Presidência da República em 2006. Em 1985, publicou o seu primeiro
livro para crianças, A Avestruz com Rodas, a que se seguiram Segredos do Dinheiro de Papel e,
em 1998, a assinalar os 25 anos do Expresso, Histórias e Segredos do Expresso. Atualmente é
membro do Conselho de Redação do Expresso.

2.

Miguel Santos – C.P. 4567 A

Jornalista dos quadros da Rádio Cova da Beira (Fundão) desde 2002. Iniciou a actividade como
colaborador na área desportiva, tendo desempenhado essas funções em várias rádios. Fez
parte do primeiro corpo redactorial do semanário Tribuna Desportiva, o único jornal
desportivo existente no distrito de Castelo Branco. Desde 2002 tem estado envolvido nas
várias áreas de produção de uma rádio local, nomeadamente a realização de entrevistas,
reportagens, publicação de conteúdos online e cobertura de diferentes eleições (autárquicas,
legislativas, europeias e presidenciais). Licenciado em Ciências da Comunicação pela
Universidade da Beira Interior desde Julho de 2013. Concluiu com aproveitamento o
bacharelato em Jornalismo no antigo Instituto Superior de Administração, Comunicação e
Empresa (ISACE), na Guarda, no ano lectivo 1994/1995. Certificado em 2007 nos módulos
“Técnicas Jornalísticas em Rádio” I e II pelo Centro Protocolar de Formação para Jornalistas
(CENJOR). Foi eleito em 2021 para o Conselho Geral do Sindicato dos Jornalistas.

3. Ana Baião – C.P. 730 A
Fotojornalista dos quadros do jornal Expresso desde 2000. Começou em O Século em 1988. Em
1992 vai para o Diário de Noticias e em 1998 para O Independente. Durante estes anos foi
colaboradora da agência Associated Press. Natural de Lisboa, fez a sua formação no Instituto

Português de Fotografia. Ao longo dos anos tem participado em diversas exposições
individuais e colectivas. Pelos seus trabalhos jornalísticos, já recebeu algumas distinções, entre
as quais a medalha de ouro atribuída pela Assembleia da República no 50º aniversário da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2017 publicou o seu primeiro livro “CanteAlma do Alentejo”, e em 2021 “Cuba Cante, Tabernas e Talhas”
5.

António Marujo – C.P. 736 A

Jornalista desde 1987. Director do setemargens.com. Bolseiro da Gulbenkian para investigação
jornalística em 2018-19. Trabalhou no Público, Diário de Lisboa e Expresso. Colaborou com
dezenas de publicações (incluindo os mais importantes títulos da imprensa portuguesa) e
programas de rádio e televisão, portugueses e estrangeiros, acompanhando a informação
religiosa. Vencedor do Prémio Gazeta de Imprensa 2020-21 e do Prémio Europeu de
Jornalismo Religioso na Imprensa Não-confessional em 1995 e 2006. Autor e co-autor de duas
dezenas de livros, entre os quais Papa Francisco Uma Revolução Imparável e A Caixa de
Correio de Nossa Senhora. Integra o Conselho Geral do Sindicato dos Jornalistas.

