Dezembro de 2019

Caro (a) Consócio (a),

Mais um ano a terminar e outro a começar. É o momento de prestar contas e
solicitar o pagamento da quota, de forma a que o CNID - Associação dos
Jornalistas de Desporto possa continuar a defender os interesses de quem
trabalha na área, através da atenção aos seus problemas.
Neste ano levámos a cabo várias ações importantes, de que destaco a
formação sobre regulamentação desportiva, que levou 30 jornalistas a
passar um dia na FPF com os principais dirigentes, a Gala CNID em Portimão,
em que compareceram muitos sócios (alguns viajando no autocarro que
pusemos à disposição), a Exposição de “cartoons” de Francisco Zambujal,
que teve a curadoria de Santos Neves e esteve patente no Museu de Portimão,
e a criação do Prémio CNID Desportivismo, para distinguir atitudes de alto
valor de “fair play”, que apresentámos em Abril em Coimbra e que
recentemente entregámos ao guineense Braima Dabó, a original eleição da
Melhor e do Melhor Atleta de 2019, que está em curso e que terá um troféu
próprio desenhado pela Filipa Palmeirim (que há muito colabora com o CNID).
Estamos também em pleno concurso para escolhermos o logótipo do “site”
Campeões de Portugal, a que concorreram mais de 70 trabalhos e que
esperamos poder concretizar em 2020 se tivermos o apoio prometido pela
Fundação do Desporto.
Mas devíamos ter feito mais, apesar das dificuldades. Temos feito um esforço
para termos mais sócios, para podermos ter mais força. E num cenário
complicado para a Informação Desportiva, temos tido algum sucesso. É
essencial, também, recuperarmos os sócios que se desinteressaram. O
Jornalismo Desportivo precisa da sua memória e do seu saber nesta fase de
transição.
Para o próximo ano pretendemos continuar a intervir sempre que necessário na
defesa do Jornalismo e a contribuir para o prestígio do Jornalismo Desportivo.
Queremos, antes de mais, estimular a participação dos sócios, precisamos de
vocês e queremos que nos digam o que pensam, queremos saber dos vossos
problemas concretos. Temos solucionado alguns que nos são apresentados e
os nossos sócios sabem que o CNID e os seus dirigentes procuram sempre
resolver as suas dificuldades.

Vamos continuar a lutar pelo “site” Campeões de Portugal, um serviço público
que pretendemos prestar com o repositório de todos os campeões do país nas
várias modalidades desportivas, vamos fazer a Gala CNID 2020 em Odivelas
na última semana de Maio, vamos continuar atentos à Ética no Desporto,
nomeadamente distinguindo mais agentes desportivos com o Prémio CNID
Desportivismo, queremos continuar a colaborar com o Desporto Escolar porque
também sentimos que é nossa função, até pelo protocolo que temos com o
IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude. E, se for possível,
gostávamos que o CNID voltasse a estar presente nas instâncias
internacionais, nomeadamente na AIPS Europa, já que em setembro haverá
eleições para um lugar de membro da Direção.
Por tudo isto, solicitamos que renove atempadamente a sua ligação ao CNID
pagando a quota anual, que continua a ter o mesmo valor, para que o CNID
possa continuar a ter a força suficiente para defender e dignificar o Jornalismo
Desportivo.
Para proceder ao pagamento deverá enviar os 50 euros por correio ou através
de transferência bancária para a conta do CNID – IBAN: PT50 0269 0158 0020
4508 11786. Se o pagamento for feito através de transferência bancária é
imprescindível que nos envie uma mensagem por e-mail para cnid@cnid.pt.
O mesmo deverá ser feito em relação à quota da AIPS, que continua a ser de
50 euros. A renovação é feita através do site www.aipsmedia.com. O
pagamento é feito ao CNID, que posteriormente enviará o cartão.

Boas Festas e Excelente 2020!
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