Dezembro de 2020
Caro Consócio (a)
Estamos a chegar ao fim de 2020, um ano muito difícil para todos e especialmente para
os Jornalistas, sejam eles da escrita, do som, da imagem. Vamos ter esperança em que
2021 será melhor para todos.
O próximo será um ano especial para o CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto,
porque completaremos 55 anos, uma data redonda que será devidamente comemorada,
se tudo correr com alguma normalidade. Aproveitando a Capital Europeia do Desporto,
que vai ter lugar em Lisboa neste 2021 que está a chegar, temos preparado um vasto
programa que ainda não pode ser revelado mas inclui, por exemplo, a recordação de
Mário Moniz Pereira, cujo centenário do nascimento se comemora em 2021, ou a Gala
dos Prémios CNID.
Esta comunicação é para relembrar que esperamos que renove a sua ligação ao CNID,
bem como, eventualmente, à AIPS, uma organização que se tem revalorizado nos últimos
anos e de que o CNID é um orgulhoso membro. Como tem acontecido nos últimos anos,
também desta vez os sócios terão direito a uma simbólica lembrança que reforçará um
pouco mais a marca CNID.
O valor da quota mantem-se. Para proceder ao pagamento deverá enviar, por correio ou
através de transferência bancária para a conta do CNID (IBAN: PT50 0269 0158 0020
4508 11786) os 50 euros. Se o pagamento for feito através de transferência bancária é
imprescindível que nos envie uma mensagem por e-mail para cnid@cnid.pt.
Os próximos tempos não vão ser fáceis para quem faz Informação. O CNID tem estado
na primeira linha desta luta difícil e precisa de todos os seus sócios para ser cada vez
mais ativo na defesa dos Jornalistas e do Jornalismo.
Espero contar consigo para um grande 2021!
Votos sinceros de Boas Festas para si e para a sua família.
Os melhores cumprimentos e muito obrigado.
Manuel Queiroz

Presidente

