CURRICULUM VITAE

JVEGAR
2007

José Vegar. Nascido em Luanda (Angola), em 06.03.69. Nacionalidade
portuguesa. União de facto. Um filho.

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS
2006/2008
Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias. ISCTE.

2005/2006
Curso de Pós – Graduação em Jornalismo do Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa. Apresentação de dissertação final
“Reconhecimento do não publicado: Um estudo de caso”. Nota final de 18.

1998
Curso Livre de Geopolítica da Universidade Católica (coordenação de
Ernâni Lopes).

1997
Bolseiro de Investigação da Universidade de Chicago. Publicação de um
trabalho final sobre terrorismo com armas de destruição massiva
(“Terrorism´s new Breed”, The Bulletin of Atomic Scientists).

1995
Auditor do seminário de Jornalismo Diplomático do Observatório de
Imprensa.

1988
Licenciatura em Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (incompleta).

EDIÇÃO
2007
Autor do livro de ficção “Balada do Subúrbio” (Casa das Letras).

2006
Autor do livro “Serviços secretos portugueses. História e Poder da
espionagem nacional” (Esfera dos Livros).
Director editorial da colecção de livros de reportagem “DQ – Reportagem”
(Dom Quixote).

2005
Autor do livro de ficção policial “Cerco a um Duro” (Editorial Notícias) e
do guia de viagem “Costa Vicentina, Território de Fronteira” (Prime
Books).

2003
Co – autor, com a magistrada do Ministério Público Maria José Morgado,
de “O Inimigo sem rosto – fraude e corrupção em Portugal” (Dom
Quixote).

2001
Editor da antologia de reportagem “Reportagem. Uma antologia” (Assírio
& Alvim).

2000
Co – autor, com Jorge Araújo, Hernâni Carvalho e Luciano Alvarez, de
“Timor – o insuportável ruído das lágrimas” (Campo das Letras).

1998

Editor da antologia de reportagem “Serviço de Reportagem” (Editorial
Notícias).

ARTIGOS CIENTÍFICOS
“The grey threat: presence of jihadist terrorism and failings in the
portuguese national security system”, Studies in Conflict and Terrorism,
Março de 2008.
“O encaixe das rodas dentadas: a investigação do terrorismo jihadista em
Portugal”, Sociologia Problemas e Práticas, Janeiro de 2008.
“A economia do Mal”, série de cinco artigos, Jornal Público, Agosto de
2007.
“O interminável ficheiro Laib: o limite severo ao jornalismo imposto pelo
modelo de investigação do terrorismo jihadista”, Trajectos, Primavera de
2007.

JORNALISMO
2006/07
Colaborador, nos campos da reportagem e da investigação, dos jornais
“Expresso” e “Jornal de Negócios” e das revistas “L+Arte”, “Meus
Livros”, “GQ”, e “Atlantis”.

2002/2005
Colaborador, nos campos da reportagem e da investigação, das revistas
“Grande Reportagem”, “Ler”, “Jornalismo e Jornalistas”, “GQ”, “Carteira”
e do “Diário Digital”.

2001
Redactor do jornal “O Independente”.

1995/2000

Redactor do jornal “Expresso”, com especialização em segurança interna,
Defesa e conflitos armados.

1991/1995
Redactor e editor do núcleo de investigação do jornal “Semanário”.

1989/1991
Redactor da revista “Sábado”.

ENSINO
2006
Professor convidado da Escola Profissional Agostinho Roseta.

2002/2005
Responsável pelos conteúdos e organização de vários cursos de ensino
especializado, no âmbito da formação em segurança e jornalismo.
Responsável pelos conteúdos e organização da conferência sobre
reportagem e investigação em Portugal, no âmbito das Conferências da
Arrábida (Fundação Oriente).

PRÉMIOS
“AMI – Jornalismo contra a Indiferença” (2002).“Gazeta – Clube dos
Jornalistas” (2000). “Jornalismo e Direitos Humanos” (2000). “SAIS –
Investigação” (2000). “Jornalista do Ano – Moderna” (1997). “Gazeta –
Revelação, Menção Honrosa” (1993). “Clube Português de Imprensa –
Revelação, Menção Honrosa” (1992). “DN – Jovem/CNC – Ficção”
(1987).

CONTACTO
919081330
vegarj@gmail.com

