MAIS
AIC

-

ASSOCIAÇÃO

DE

IMPRENSA

DE

INSPIRAÇÃO

ANO XIV – N.º 85
DEZEMBRO - 2008
GRATUITO - MENSAL

INFORMAÇÃO
CRISTÃ

Director:
A. Salvador dos Santos

B

ragança vai ficar na história da AIC, pela realização
do 7.º Congresso… mas na memória de todos os participantes vão ficar recordações inesquecíveis, como seja:
- O acolhimento que tivemos;
- O colorido originado pela meteorologia;
- A gastronomia e o momento cultural e de lazer;
- Os ensinamentos colhidos da experiência dos oradores
e da riqueza dos painéis.
Como antecipadamente prevíamos, não foram muitos os
participantes. Contudo entre participantes e congressistas,
passaram pelo hotel cerca de uma centena de pessoas.
Estranho foi a ausência de representantes da imprensa
– precisamente das cidades mais próximas – Viseu, Vila
Real, Viana, Lamego e Guarda. Não entendemos estas
ausências, que ficaram privadas de tudo o que de bom se
disse, mas nós também não recebemos o calor das suas
experiências pessoais o que obviamente nos empobreceu.
Ainda assim, enviar-lhe-emos a revista das Actas onde
poderão à distância acompanhar o que por cá se passou e
enriquecer-se com os conteúdos desenvolvidos…
Não pretendemos fazer uma narração exaustiva de todo
o congresso, reservado à revista já em preparação. Contudo,
temos de destacar alguns momentos mais significativos
que ficam para a memória histórica. E como uma imagem
vale por mil palavras, vamos enriquecer esta edição com
fotos mais do que palavras, realçando: sessão de abertura,
trabalhos, tarde cultural, sessão solene, homenagem a três
associados e peripécias com a neve.
Não podemos deixar de agradecer àqueles que se
associaram a esta iniciativa E ainda que ausentes nos
enviaram mensagens de solidariedade. Por outro lado deixar
bem marcada a nossa gratidão ao Pe. Fernando Calado
Rodrigues da Comissão organizativa do Congresso, a
edilidade Bragantina na pessoa do seu presidente Eng.º
Jorge ???, governo civil de Bragança, Junta de Freguesia da
Sé, Região de Turismo de Trás-os-Montes (em extinção),
Barclays, oradores e participantes nos painéis e, claro está,
aos congressistas razão desta actividade.
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“Vencer impactos” foi o tema e o propósito que levou à
realização do VII Congresso da Associação de Imprensa de
Inspiração Cristã (AIC), realizado de 27 a 29 de Novembro de
2008, na cidade de Bragança.
Em dia de forte nevão, os congressistas foram acolhidos
pelas palavras calorosas do Governador Civil e do Presidente
da Câmara de Bragança. Também D. António Montes, Bispo
de Bragança-Miranda, saudou os participantes no Congresso,
desafiando a imprensa cristã a transformar as dificuldades
em oportunidades, com o objectivo de se vencerem os impactos
negativos actuais.
Participaram nesta iniciativa oitenta e três congressistas,
que aprovaram as seguintes considerações e conclusões:
1 - Colocam-se à imprensa regional, e nomeadamente a
de inspiração cristã, neste período de crise económica e social,
vários desafios que devem assentar em estratégias de
actuação a vários níveis: maior profissionalismo, melhoria
das estruturas técnicas, comerciais, de marketing e de
administração, melhoria dos produtos em termos de
apresentação estética e de conteúdo.
2 - Neste repensar de estratégias, os leitores devem ser a
prioridade, sobretudo os mais jovens, garante do futuro da
imprensa. Daí a importância da aposta: nas novas tecnologias,
na digitalização e na formação dos profissionais nas novas
linguagens de comunicação, possibilitando um jornalismo cívico
e de proximidade em que os leitores colaboram na elaboração
de conteúdos e onde se concebe a comunicação como um diálogo.
3 - Um dos maiores desafios actuais que se colocam à
imprensa regional é a cooperação entre os vários títulos, que
promova a complementaridade, respeitando a identidade de
cada publicação, fomentando um maior fortalecimento e
impacto da imprensa de inspiração cristã.
4 - É unanimemente aceite que a imprensa e o digital são
parceiros e não concorrentes, pelo que se impõe o
acompanhamento da marcha imposta pelo digital, com a
adaptação a esta nova realidade. Daí a necessidade de se
pensarem os projectos em rede, de se rentabilizarem recursos
e de uma programação numa escala mais ampla.
O Presidente da Direcção da AIC, Padre Salvador dos
Santos, em nome dos associados, reiterou a política negativa
deste Governo para o sector da Comunicação Social. A
Associação de Imprensa de Inspiração Cristã exige ao Estado
que cumpra o protocolo com as associações, e de que há
legislação publicada, para a distribuição equitativa da
publicidade institucional, como reconhecimento do serviço
público prestado, e que mantenha como prioritário o incentivo
à leitura, para que não se perca a ligação com a comunidade
portuguesa na diáspora e países lusófonos.
Pedro da Costa, presidente do Gabinete dos Meios de
Comunicação Social, manifestou a disponibilidade deste
organismo governamental para discutir e avaliar com a
associação as políticas públicas respeitantes à comunicação
social e, mais concretamente à de inspiração cristã.
D. Manuel Clemente, Bispo do Porto e Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações
Social, no encerramento do Congresso, deixou aos participantes
uma mensagem de alento e de esperança e recordou que os
grandes desafios para a imprensa de inspiração cristã são
económicos e de âmbito tecnológico e frisou a importância do
papel da AIC enquanto associação que conjuga e representa os
títulos de inspiração cristã de Portugal e também pela iniciativa
da organização deste congresso, no qual foram apresentados
bons exemplos de iniciativas de órgãos de comunicação social
que procuram ultrapassar os constrangimentos e dificuldades
com dinamismo, transformando problemas em projectos viáveis
e compensadores.
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Homenagem
Neste VII Congresso, a AIC homenageou: os Cónegos
Adriano Santo e José Vieira e o jornalista Inocêncio Pereira,
expressando-lhes todo o reconhecimento da associação pelo
trabalho e dedicação ao serviço da imprensa cristã.

Caretos

Entrega da medalha ao Cónego Adriano Santo

Caretos com os congressistas

Entrega da medalha a Vitor Serra

Vencer impactos

Entrega da medalha a Inocêncio Pereira
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