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Informações aos associados

Missão cumprida
Depois de um quarto de século à frente da AIC Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que ajudei
a nascer, no final de 2014, devido à falta de saúde, pedi
para ser substituído. Fiquei satisfeito por ter encontrado na
equipa da Direcção compreensão para transitar da Direcção
para o Conselho Fiscal, havendo consenso na formação de
uma lista que foi aprovada, em Fátima, por unanimidade.
Estar à frente duma Associação como a AIC exige
disponibilidade e capacidade para, a cada momento, analisar
as diversas situações que vão surgindo e dar respostas
adequadas. Não me meteram medo estes casos. Porém, a
falta de saúde a exigir-me um pouco de atenção para me
tratar (andei quase 50 anos sem pensar em mim), levaramme a tomar esta decisão acertada. Saí de cabeça levantada
e de consciência tranquila do dever cumprido.
Olhando para trás, deixo uma associação a caminhar
atenta às preocupações que no dia a dia batem à porta dos
jornais, mormente dos regionais e de inspiração cristã.
Fica um espaço sede que adquirimos; não ficam dívidas;
deixamos algumas publicações com particular destaque
para o estudo da imprensa de inspiração cristã e 9 revistas
correspondendo a cada um dos congressos que realizámos.
Também enviámos centenas de “Mais Informação” para
manter o contacto e informar os associados; deixámos
o alerta, que parece que foi aceite de norte a sul para a
necessidade do associativismo; mas o que mais me alegra
é ter ficado uma equipa à altura de dar continuidade a este
trabalho, mantendo vivo o espírito com que foi criada a AIC.
À laia de despedida, se bem que fique no Conselho
Fiscal, quero agradecer a todos os associados que connosco
colaboraram e que compreenderam o nosso trabalho e, deixar
um voto de confiança naqueles que comigo trabalharam e
que hoje dão continuidade a este sonho. Despeço-me com
a convicção de “Missão Cumprida”!
S.

Mais Informação
A Direção continuará a editar o jornal “Mais
Informação”. Com o intuito de reduzir as despesas
teremos três edições em papel durante o ano. Com maior
frequência, utilizaremos o suporte digital para fazer chegar
aos associados informações e notícias que são do interesse
dos associados. Estas poderão chegar-nos também através
dos associados e serão compiladas numa newsletter que
divulgaremos.

Portugal
das três
imprensas

N

acional, regional e local. Pelo menos é assim que
vulgarmente se designam os “grandes” jornais e os
“pequenos” jornais. Da legislação à literatura académica,
registamos alguma confusão que por aí vai, sobretudo em
torno do(s) conceito(s) que definem os projectos localizados em
territórios que vão do distrito à pequena localidade. Até mesmo o
de imprensa nacional é muitíssimo discutível (qual é a publicação
que faz uma cobertura noticiosa e distribui em todo o País?).
Se nuns lados vemos imprensa regional, noutros imprensa
regional e local – como é o caso do estudo publicado pela ERC
em 2010 – ou até imprensa local. No essencial falamos não só
em diferentes escalas territoriais, mas também – e sobretudo
– daquelas que se relacionam com os recursos envolvidos.
Surgiram, entretanto, dois contributos relevantes – as teses
de doutoramento “Da imprensa regional da Igreja católica – para
uma análise sociológica” (Manuel, 2010) e “Ciberjornalismo
de proximidade: A construção de notícias online na imprensa
regional em Portugal” (Jerónimo, 2013) – e nos quais são revistos
estes conceitos. O mais recente propõe distinguir imprensa
regional de imprensa local, incluindo no primeiro conceito as
publicações que territorialmente actuem numa área equivalente
a no mínimo um distrito, enquanto que no segundo “cabem” as
publicações de uma localidade, freguesia ou concelho(s). Parecenos, no entanto, ser importante sublinhar dois pontos em torno
desta questão: 1) o conceito de imprensa regional é aquele que
historicamente é mais conhecido e 2) as plataformas digitais
– que entretanto surgiram – também devem ser consideradas.
A questão do território e também da comunidade, esbatem-se,
ou melhor, diluem-se, no ambiente digital – é a “aldeia global”,
como refere Marshall McLuhan.
A redefinir-se imprensa regional, convém registar que há
estruturas profissionais e outras que funcionam por carolice.
Publicações que saem diária e semanalmente, enquanto outras
uma vez por mês. As estruturas não são certamente as mesmas,
ainda que nas redacções haja gente capacitada e até com formação
superior. Há jornalismo de proximidade feito por profissionais e
por amadores. E também há caso em que pura e simplesmente
não existe jornalismo, mas propagandismo. Importará olhar
publicação a publicação e não “meter tudo dentro do mesmo
saco”. Do nacional ao local e do tradicional ao digital.
Pedro Jerónimo
Prof. Universitário
Investigador dos media e do jornalismo de proximidade,
das plataformas tradicionais às digitais
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DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS EM 31/12/2014

Relatório e contas
do ano de 2014

Custos e Perdas
Contas
Fornec. Serv. Externos
Mais Informação

Exercício n
479,01

Electricidade / Água
Material de Escritório
Comunicações
Condomínio e Seguros
Deslocações / Estadas
Contencioso e Notariado
Conserv./ Reparação / CML
Limpeza, Higiene e Conf.
Outros Fornec. /Trab.Espec.
Sub-Total
Custos com Pessoal:
Gratificações
Custos Operacionais:
IX Congresso
Custos e P. Financeiros:
Despesas Bancárias
Custos e Perdas Extraordin.:
Exercícios Anteriores
Amortizações Anuais
Resultado Liq. Exercício
TOTAL DO DÉBITO

Exercício n-1

191,53
901,14
583,40
7.471,00

299,04
488,69

56,29
35,91
350,61
10.068,89

243,88
911,90
328,19
3.393,38
40,00
16,29
17,53
317,13
6.056,03

2.115,00

6.250,00

7.847,84
108,12
840,00
1.296,87
(2.205,88)
20.070,84

58,92

1.296,87
(839,82)
12.822,00

Proveitos e Ganhos
Quotização

11.500,00
100,00

11.000,00

1.235,84

1.822,00

Rec. Diversas/Donativos
Juros Obtidos
2.500,00
Subsídio G.M.C.S. (IX Cong.)
4.735,00

ACTIVO
Disponibilidades:
Caixa/Bancos
Depósitos a Prazo:
Banco Totta/Barclays
Imobilizado:
Edifícios
Equipamento Básico
Equipamento Admin.
Amortizações Acum.
Associados
Quotas em atraso
Outros Devedores
TOTAL ACTIVO
SITUAÇÃO LÍQUIDA
Result.Transitados
Result.Extraordinário
Result.IX Congresso
Res. Corrente Exerc.
TOTAL SIT.LÍQUIDA
PASSIVO
Outros Credores
TOTAL PASSIVO
TOTAL S/PASSIVO

Exercício n

Exercício n-1

4.573,72

3.339,82

62.378,29

61.622,45

64.843,73
6.682,65
12.007,82
(42.034,15)

64.843,73
6.682,65
12.007,82
(40.737,28)

6.308,75
1.250,00

10.457,50

116.010,81

118.216,69

118.216,69
(840,00)
(512,84)
(853,04)
116.010,81

119.056,51

(839,82)
118.216,69
-

116.010,81

118.216,69

Lisboa, 31 de Dezembro de 2014

Receitas do IX Congresso

A Direcção da AIC

20.070,84

12.822,00

TOTAL DO-CRÉDITO
Lisboa, 31 de Dezembro de 2014

Cursos de Formação
no CENJOR:
Estão programados, alguns cursos de formação,
na área da imprensa, rádio, televisão, fotografia e
multimédia, no CENJOR – Centro Protocolar de
Formação Profissional para Jornalistas. Caso estejam
interessados, consultem o site: www.cenjor.pt, ou podem
obter mais informações, através dos seguintes contactos:
e-mail:cenjor@cenjor.pt, telef.: 218855000/12
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De acordo com a última Assembleia-Geral, realizada na
Casa de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima a 27 de Fevereiro,
com a presença de quarenta associados, foram aprovadas por
unanimidade, todas as contas de 2014, bem como o Orçamento
e Plano de Atividades para 2015, cujos relatórios juntamos
abaixo:

Renovação do Acordo
Com os CTT – Cláusula 5ª
Caros associados,
Terminaram a 31 de Maio, as autorizações respeitantes ao
Acordo de Correio Editorial, mais conhecido por Cláusula 5ª,
para os descontos concedidos pelos CTT entre junho de 2014
e maio de 2015. Entretanto, já V/foram enviados por e-mail os
novos formulários para poderem continuar a beneficiar destes
descontos, até ao final deste ano (validade do actual contrato).
Prevemos brevemente reiniciar as conversações com os
CTT, para renovar este Acordo, por um período de mais 3 anos,
esperando que se mantenham as mesmas condições anteriores.
Ficamos a aguardar os formulários preenchidos para que
possam usufruir deste benefício, com descontos significativos
de 70% para o serviço nacional e de 75% para o estrangeiro.
Caso não tenham recebido os formulários para preencher ou
se tiverem alguma dúvida, contactem a AIC.
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Plano de Actividades
para 2015
Apesar das dificuldades que continuamos a enfrentar,
nomeadamente na área de comunicação social, mantemos
o optimismo e a esperança, e reiteramos a nossa
disponibilidade para podermos responder a eventuais
questões que nos coloquem, avançando com o seguinte
Plano de Actividades:
• Promover, entre os associados, a cooperação, o diálogo e a crítica para dignificar a Comunicação Social
de Inspiração Cristã;
• Promover a partilha de conteúdos entre os associados, nomeadamente de fotografias, em parceria com
a Ecclesia e a Missão Press;
• Manter um diálogo de proximidade com os associados, incentivando-os a uma participação mais activa,
de modo a colaborarem nos assuntos que, directa
ou indirectamente, estejam relacionados com a
Imprensa Regional, visando um maior incremento
do associativismo;
• Promover a Reunião de Assembleia-Geral, agendada para o dia 27 de Fevereiro de 2015, com a eleição
e nomeação dos novos Órgãos Sociais para o novo
triénio;
• Continuar a acompanhar a situação da imprensa
regional, dialogando com as entidades competentes,
nomeadamente com os Membros do Governo,
responsáveis pela tutela, CCDR´s, ERC e outras
associações, para tentarmos minimizar os problemas
que afectam este sector;
• Manter o diálogo com a LUSA, no âmbito do protocolo existente, para que a cedência de fotografias e
conteúdos, da sua base de dados, possa vir a beneficiar
todos os associados da AIC;
• Acompanhar a programação e a realização de cursos
de formação no âmbito do CENJOR para manter os
associados informados;
• Estar disponível para representar a Associação;
• Informar os associados, sempre que possível, quando houver conhecimento de qualquer alteração
mencionada nos pontos anteriores.
Lisboa, 31 de Dezembro de 2014

Pagamento de quotas
Apelamos a todos os associados que têm as quotas em
atraso, que as regularizem, assim que Vos for possível,
para podermos fazer face às despesas da associação.
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Relatório da Direção
referente a 2014
Prezados Associados,
Após mais um ano de actividades, submetemos à Vossa
apreciação as peças contabilísticas.
Conforme se pode verificar no Balanço Final, apesar do
esforço que temos vindo a fazer na redução das despesas,
terminamos com um resultado negativo de -2.205,88. No entanto,
através dos juros creditados, aumentámos ligeiramente o valor
do Depósito a Prazo, que no final de 2013, era de: 61.622,45,
passando agora para 62.378,29€. Este aumento só foi possível,
graças às diversas aplicações que tivemos que realizar ao
longo do ano, que, apesar da baixa cotação dos juros, ainda nos
renderam: 1.235,84.
O resultado negativo, continua a dever-se ao número, cada
vez mais reduzido, de associados e aos valores provenientes
das respectivas quotas, que, sendo a única fonte de receitas
da AIC, não têm sofrido aumentos desde há vários anos. Este
ano, foi ainda mais agravado, pelas despesas efectuadas com
o IX Congresso, realizado em S. Bento da Porta Aberta, que,
embora tenha sido um sucesso e muito proveitoso, contou com
uma menor participação de associados do que era esperado.
O deficit de -512,84 do congresso, poderia ter sido muito
maior, não fossem as reduções drásticas que fizemos nas
despesas, tanto nas gratificações aos oradores, como através
das facilidades que nos foram concedidas, nomeadamente:
O Diário do Minho, na elaboração dos programas e cartaz, a
Câmara Municipal de Terras de Bouro, na oferta do passeio
cultural e do jantar e a Irmandade de S. Bento, com algumas
ofertas aos oradores. Salientamos ainda a oferta monetária
de 100,00, doada pelo sócio honorário, Cón. Adriano Santo e
os 2.500,00, atribuídos pelo Governo, do incentivo específico a
que nos candidatamos, para fazer face a algumas das despesas
com o Congresso.
Em resumo: O deficit, deveu-se, basicamente, à quebra das
receitas provenientes das quotas dos associados, este ano, mais
agravado, com as despesas do Congresso.
Lisboa, 31 de Dezembro de 2014.

Órgãos Sociais
para o triénio de 2015 a 2017
Na última reunião de Assembleia-Geral da AIC, realizada
em Fátima a 27 de fevereiro, foram eleitos por unanimidade,
para o triénio de 2015 a 2017, os novos Órgãos Sociais:
Assembleia Geral: Presidente: Cón. João Aguiar Campos
(SNCS/RR); Vice-Presidente: Pe. Manuel Correia Fernandes
(Voz Portucalense); Secretário: Dr. Pedro Miguel Conceição (O
Montemorense).
Direcção: Presidente Pe. Elísio Ferreira de Assunção
(Fátima Missionária/Miss. da Consolata); Vice-Presidente: Dr.
Paulo Fernando Cruz da Rocha (Ecclesia); Tesoureiro: Drª Maria
da Conceição Gomes Vieira (Jornal da Família); Secretário: Dr.
Fernando Miguel Pereira Silva (Badaladas); Vogal: Dr. Paulo
Alexandre Ribeiro da Silva (Jornal Alvorada eVoz do Mar).
Conselho Fiscal: Presidente: Cón. Fernando Teixeira
Monteiro (Diário do Minho); Vice-Presidente: Cón. António
Salvador dos Santos (a Defesa); Vogal: Dr. Luís Miguel Ribeiro
Ferraz (Presente Leiria-Fátima).
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Incentivos do Estado:
Conforme já vos informamos, no dia 02 de abril foi aprovada
a Portaria 100/2015 que regula o Incentivo à Leitura (ex-porte
pago).
Baseados nesta portaria, elaborada pelo governo de acordo
com o mencionado no Dec-Lei, 22/2015, de 6 de fevereiro,
que aprovou este incentivo, as Comissões de Coordenação
e Desenvolvimento Regional (CCDR´s), estão a solicitar às
publicações geograficamente delas dependentes e possuidoras
da credencial deste incentivo, que lhes enviem alguns dados de
confirmação, para depois lhes enviarem as novas credenciais, já
com os dados da entidade, mencionados no novo decreto-lei.
Contudo, chamamos a V/atenção de as estações dos correios,
ainda não estão adaptadas informaticamente para receber as
novas credenciais. Por isso, devem manter em V/poder a anterior,
até que os CTT estejam prontos para receber a nova que V/foi
enviada pela CCDR.

Em tempo
de aniversário:
Como não temos editado o jornal “Mais Informação”
regularmente, devido à vasta lista de aniversários dos N/
associados, não é possível mencionar mensalmente todos
os aniversários, como gostaríamos e era usual fazermos.
Por isso, pedimos desculpa aos restantes, mas vamos
referir apenas algumas publicações que mais recentemente
fizeram ou estão prestes a fazer o seu aniversário.
Nome da Publicação:

Nº Anos:
Abr-15

Titulo

Nome do Diretor:

Ecos de Mundão

24

P.

Quanto aos restantes incentivos do estado, até agora, apenas
saiu o decreto que rege estes incentivos (Dec-Lei, 23/2015).
Continuamos a aguardar pela Portaria do governo, que irá
regular todos estes outros incentivos, que prevemos saia muito
brevemente.
Assim que soubermos da sua entrada em vigor, V/
informaremos.

Diário do Minho

96

Dr..

Damião A. Gonçalves Pereira

O Correio de Papízios

46

P.

Ramiro Dias Ribeiro

Voz de S. Romão

61

P.

José Moreira Martinho

Mais Além

54

P.

Bernardo Pereira Morganiça

8
Mai-15

Drª

Eugénia da Trindade Quaresma

O Alvaranense

60

P.

Prof. José Maria Miranda Pinto

Caso necessitem algum esclarecimento, ou cópias da
legislação em vigor sobre estes incentivos, não hesitem em
contactar-nos. aic@sapo.pt // telef: 217 165 392.

Badaladas

67

Dr.

Fernando Miguel Silva

Presente Leiria-Fátima

83

P.

Jorge Guarda

A Ordem

102

Dr.

Manuel Moura Pacheco

Reconquista

70

P.

Agostinho Gonçalves Dias

Construir Aldoar

30

P.

Lino da Silva Maia

A Guarda

111

Cón.

Eugénio Cunha Sério

Altitude

60

Cón.

António H. Freitas Guimarães

Correio da Junqueira

33

Dr.

José Emídio Martins Lopes

Pneuma

39

Prof.

Mário Fernando Campos Pinto

Ecos do Sameiro
O Concelho de Proençaa-Nova

87

Mons. José Paulo Leite Abreu

42

P.

Ilídio Graça

Gestos Solidários

9

Dr.

Rui Ferreira Amaral

Mãos Unidas

10

Dr.

Mário Nogueira

57

P.

Leandro Garcês, scj

Saúde e vida longa
Caros Associados,
Vivemos um período complicado para a Comunicação Social.
A redução de meios provoca o enfraquecimento do valor da
comunicação. A imprensa escrita tem pela frente enormes desafios.
Sente-se ameaçada. Há até quem vaticine a sua morte, mais
tarde ou mais cedo. Estou com aqueles – e não são poucos – que
acreditam na importância e na permanência do papel como meio
de comunicação. Há estudos que o comprovam. Mas também estou
convencido que a qualidade e o profissionalismo são a garantia
de uma vida longa e saudável. A ameaça não vem das novas
tecnologias, dos novos suportes digitais. Esses são meios que
poderão revigorar a imprensa escrita e contribuir para a qualificar,
garantindo-lhe saúde e vigor.
Termino vincando uma condição para o sucesso da nossa
imprensa: o associativismo. Só dando as mãos, lutando e
colaborando conseguiremos vencer. Temos de confessar que esta
poderá ser a nossa força.

Pontes

Jun-15
O Reino do Coração de
Jesus
Ao Serviço da
Mensagem

39

Dr.

António Nuno Corrêa d'Oliveira

Seara dos Pobres

18

Irª

Maria Ivone Mourão Coelho

O Amigo dos Leprosos
Boletim - Fundação
Ajuda à Igreja que Sofre

23

Dr.

Vitor Manuel Silva Borges

19

Engª.

Catarina Martins de Bettencourt

A Voz de Melgaço

68

P.

Carlos Nuno Vaz

Renovar

17

P.

José de Almeida Campos

Jul-15

O Presidente da Direção - Elísio Assunção

Propriedade de
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Raimundo Elias Filho

Folha do Domingo
Voz de Torredeita e Boa
Aldeia

101

Dr.

32

P.

Samuel Mendonça
Paulo Diamantino Estevão
Rodrigues

Raiano
Família Paroquial de
Ílhavo
Flashes de Fátima Arautos do Evangelho

42

P.

Adelino Américo Lourenço

61

P.

António A. Cruz

18

Dr.

Manuel Silvio de Abreu Almeida

Nova Aliança

63

Drª.

Ana Soares Mendes

22

Cón.

António Salvador dos Santos
Juliana Cristina dos Santos

Mais Informação

Ago-15
A Cidade

29

Drª

Mensageiro de Alter

64

P.

Paulo Henriques Dias

O Carrilhão

35

Drª

Isabel Vaz Antunes

Boa Nova (Cucujães)

91

P.

Artur de Matos Bastos

A Voz da Freixianda

49

P.

Joaquim Baptista

A todos desejamos as maiores felicidades!

