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O Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva 
da INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda tem como principal 
objetivo a distinção de trabalhos que reforcem os diferentes 
estilos jornalísticos da imprensa escrita, seja através 
da investigação, da reportagem ou da análise.

Depois do enorme sucesso da 1.ª edição que teve lugar em 2021, 
a INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda, em parceria com 
o Clube de Jornalistas, volta a celebrar a excelência e o poder 
do bom jornalismo na construção de uma sociedade mais informada 
e mais participativa, todos os dias.

Este prémio, que conta agora com a sua 2.ª edição, 
atribui anualmente uma bolsa para investigação jornalística 
no valor de 5.000 euros.

Podem ser apresentadas candidaturas da autoria de profissionais 
de jornalismo – titulares de Carteira Profissional, Cartão equiparado 
a Jornalista, Cartão de correspondente estrangeiro ou Título Provisório 
de Estagiário, nacionais ou internacionais.

“A defesa da língua e da cultura portuguesas e a construção 
de uma sociedade livre e informada, são para a INCM, valores 
fundamentais que têm sido preservados ao longo dos vários séculos 
da sua atividade. O Prémio Vicente Jorge Silva, além de homenagear 
uma figura incontornável do jornalismo português, é a representação 
de uma missão maior que transporta o legado do passado 
para as gerações futuras. ”

Dora Moita e Alcides Gama
Conselho de Administração da INCM



O jornalismo sempre desempenhou um papel fundamental 
no desenvolvimento da vida democrática. Ao longo dos últimos anos 
muitos foram os que lutaram por uma imprensa livre de qualidade
e muitos foram os que construíram as bases que todos os que fazem 
jornalismo reconhecem até hoje.

Vicente Jorge Silva foi, sem dúvida, uma figura ímpar no jornalismo 
português das últimas décadas. O seu legado representa 
um contributo único para o País e para a língua portuguesa que levou 
a Imprensa Nacional Casa da Moeda a criar o Prémio Jornalismo 
de Excelência Vicente Jorge Silva, numa homenagem
e reconhecimento.

Vicente Jorge Silva foi uma figura de destaque no jornalismo português 
das últimas décadas. Um contributo único para o País e para a língua 
portuguesa que levou a Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
a criar o Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, 
numa homenagem e reconhecimento.

Esta é a inspiração que contribuiu para o alcance do sucesso 
da 1.ª edição e mobiliza e justifica a 2.ª edição que agora é lançada, 
em parceria com o Clube de Jornalistas.

“É uma justíssima homenagem ao mais importante jornalista português 
dos últimos 50 anos e ao que sempre pautou a sua atividade: 
qualidade, rigor, entusiasmo, paixão, inovação, frontalidade, diferença, 
risco. E um enorme amor pela profissão.”

Nicolau Santos
Presidente do Conselho de Administração da RTP
Presidente do júri



Luísa Meireles
Diretora de Informação da Agência Lusa

Francisco Belard
Vice-Presidente do Clube de Jornalistas

João Vieira Pereira
Diretor do jornal EXPRESSO

Manuel Carvalho
Diretor do jornal PÚBLICO

Nicolau Santos
Presidente do Conselho de Administração da 
RTP e Presidente do Júri Prémio Jornalismo
de Excelência Vicente Jorge Silva



SOBRE A INCM:

A INCM resulta da fusão 
de dois dos mais antigos 
estabelecimentos industriais 
do País, a Imprensa Nacional, 
criada em 1768, e a Casa da 
Moeda, com mais de 700 anos 
de história. 

Atualmente, a inovação 
tecnológica, desenvolvida 
em parceria com algumas 
das principais universidades 
e centros de investigação 
nacionais, é um dos pilares 
estratégicos da INCM, 
cuja missão é criar, produzir 
e fornecer bens e serviços 
que exigem elevados padrões 
de segurança, focados no cliente 
e em soluções inovadoras.

Destacam–se, entre esses 
bens e serviços essenciais, 
a produção de documentos 
de segurança, como o cartão 
de cidadão ou o passaporte, 
a cunhagem de moeda corrente 
e de coleção, a autenticação 
de metais preciosos, a edição 
do Diário da República
e a publicação de obras 
fundamentais da língua 
e da cultura portuguesa.

incm.pt

SOBRE O CLUBE DE 
JORNALISTAS:

O CLUBE DE JORNALISTAS 
tem por objetivo fundamental 
constituir um espaço de 
informação e cultura, convívio, 
desporto e intercâmbio, aberto 
a todos os profissionais 
de jornalismo. 

A sua atividade, de âmbito 
nacional e internacional, 
tem como referência fundamental, 
a defesa da liberdade 
e da dignidade da informação 
e o respeito pelas regras de 
deontologia profissional.

Promover a formação 
de grupos de trabalho e reflexão, 
a realização de estudos, 
conferências, colóquios, 
exposições e outras iniciativas, 
a recolha ou edição de 
publicações e documentação, 
os contactos com outras 
entidades é uma das suas 
missões fundamentais visando 
a continua informação e promoção 
cultural e profissional dos seus 
sócios.

clubedejornalistas.pt



premiovicentejorgesilva.pt


