ESTATUTO EDITORIAL DO JORNAL “GAIA SEMANÁRIO”
I.

O jornal “GAIA SEMANÁRIO” é um orgão de comunicação social
de âmbito e difusão regional, vocacionado para a informação de
carácter geral.

II.

Assume

total

independência

face

aos

poderes

políticos,

económicos e religiosos, mas é atuante e está aberto a tudo o
que contribua para a promoção e melhoramento da região em
que está inserido.
III.

Pretende informar a população com rigor, independência e com
a objetividade que carateriza o estado democrático e pluralista
de Portugal, prestando informações sobre a vida social, política,
económica, desportiva e cultural com mais destaque para o
Concelho de Vila Nova de Gaia.

IV.

O “GAIA SEMANÁRIO” no tratamento dos assuntos, respeita os
princípios

éticos

desempenho

do

e

deontológicos

trabalho

necessários

jornalístico,

ao

bom

nomeadamente

os

critérios de RIGOR e ISENÇÃO, os quais estão consignados no
estatuto

da

imprensa

regional

e

demais

documentos

orientadores da ética profissional dos jornalistas.
V.

O jornal “GAIA SEMANÁRIO” distingue os factos das opiniões
adotando a cada caso o seguinte procedimento e princípios
deontológicos:
a. Quanto aos factos, analisando com rigor e profundidade
no apuramento, isenção e objetividade na interpretação,
seriedade e moderação na linguagem.
b. Quanto

à

pluralismo

opinião,

respeitando

informativo,

e

reservando-se

promovendo
o

direito

o
de

rejeitar ou denunciar teses ou práticas demagógicas, bem
como, ideias ou ações que se baseiam na violência ou
conduzam a qualquer forma de totalitarismo.

VI.

Desenvolve a atividade jornalistica tendo em consideração a
importância

em

manter

a

opinião

pública

informada

e

esclarecida a todos os assuntos de interesse nacional e
regional, como pressuposto e fundamento da sociedade
democrática que importa reforçar.
VII.

Condiciona a divulgação de textos de opinião, próprios ou de
colaboradores à compatibilidade com os princípios enunciados
fazendo da coerência um objetivo desejável, rejeitando as
opiniões que frontalmente se oponham à sua orientação geral.

VIII.

O “GAIA SEMANÁRIO” compromete-se ainda a prestar o melhor
serviço na defesa dos valores culturais e regionais, apoiandoos, divulgando-os e promovendo-os.

