-(C.V. – síntese)

Fátima Campos Ferreira - Jornalista
Nascida em Lisboa. Reside e cresce na vila de Valença até aos 15 anos.
Vive e frequenta o ensino secundário e superior, na cidade do Porto. Reside e
trabalha em Lisboa desde 1995
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:
-Licenciatura em História - Faculdade de Letras da Universidade(Clássica)
do Porto - 1981
-Licenciatura Jornalismo - Escola Superior de Jornalismo do Porto - 1986
-Licenciatura em História de Arte – frequência do 5º ano
-Frequência de diversos cursos de formação, especialmente, na àrea de
Televisão, com docentes da TV Francesa e da CBS, americana, entre
outros;
Inicia a carreira como docente na área de História, na Universidade Livre
no Porto, em 1983 e como jornalista em 1987, também no Porto, na RTP.
Reside e trabalha em Lisboa desde Janeiro de 1995.
CARREIRA E FUNÇÕES PROFISSIONAIS
- 1987- Convidada para jornalista na RTP Porto dando os primeiros passos
na actividade como co-apresentadora do Programa BOM DIA da RTP, com
intervenção em Entrevistas, Revista da Imprensa, comentários da
Actualidade Internacional;
-De 1987 a 1994 exerce as suas funções de jornalista em diferentes
programas e áreas: - Grande Entrevista - “30 minutos com..."-com
personalidades da Vida Nacional - Editora de Noticiário Internacional - RTP
Porto - Editora e Apresentadora - JORNAL DA TARDE da RTP
- 1995 - Convidada para Jornalista/ repórter e apresentadora da RTPLisboa
- Entre 1995 e 2002 é: –Apresentadora e coordenadora do Tele-regiões da
RTP1; apresentadora/coordenadora doTelejornal-RTP1; do Programa
temático LUGAR DA HISTÓRIA, na RTP2; e do Jornal 2, também na RTP2.
- Na carreira, alem da actividade jornalística em Estúdio, produz e
participa em reportagens e eventos diversos de caracter nacional e
internacional. Destaque, porque marcantes no seu simbolismo na História
e no Mundo da Cultura Lusófona:
- Eleições Presidenciais 94 na Guiné-Bissau;
- Apresentação em directo de Luanda do Dia de Portugal em Angola em
1997 e grande reportagem sobre a Paz naquele país, no mesmo ano;
- Apresentadora e repórter nas cerimónias:
- Premio Nobel a José Saramago, reportagens em Lanzarote, e cerimónia
da entrega do prémio em Estocolmo;
- comemoração dos 500 anos dos descobrimentos, em Salvador da Baía;
Emissões especiais em directo e Telejornais em directo;

- morte e funeral de Amália Rodrigues, e Cardeal D.António Ribeiro, em
Lisboa;
- cerimónias fúnebres de João Paulo II, em Roma; - Emissões especiais
em directo.
- eleição de Bento XVI, em Roma, - emissões especiais em directo.
- eleição de Papa Francisco, em Roma- emissões especiais em directo
- Desde Outubro/2002 - Apresentação e Coordenação do Programa de
Grande Debate da RTP1 – PROS e CONTRAS, que recebeu diversos
prémios como melhor programa de Informaçao TV em diferentes anos..
- Regularmente – “Entrevistas Especiais na RTP1 – Personalidades marcantes
de diferentes áreas da Vida Portiguesa.
Actividade e Informações complementares:
- Professora Auxiliar Convidada da Universidade Lusófona de Lisboa desde 1996
- Membro do Conselho Consultivo do Reitor da Universidade Nova de
Lisboa desde 2003/2014 a convite pessoal do Reitor daquela Universidade;
- Comendadora da Ordem de Mérito – agraciada pelo Presidente da
República e por proposta deste, no Dia de Portugal - 2005-Guimarães
- Moderadora e palestrante - em colóquios e debates, em diferentes Escolas,
Universidades e outras Instituições sobre temas como o jornalismo, economia, política,
saúde, assuntos sociais, culturais, etc.

