
 

 
 

Dezembro de 2021 
 
Cara Consócia e Caro Consócio, 
 
 
Estamos a chegar ao fim de 2021, ano grande do CNID porque significou atingir a bela 
idade de 55 Primaveras, mas também porque iniciámos um processo de modernização 
que culminará agora no novo cartão de sócio, com design mais moderno – da autoria de 
Filipa Palmeirim, que trabalha connosco há muitos anos – e com o processo de 
renumeração dos associados, algo que não se fazia há uns dez anos. 
 
O novo cartão está em fase final de produção e os sócios que o desejarem podem enviar 
uma foto nova para ser colocada no cartão. Solicitamos assim que renove 
atempadamente a sua ligação ao CNID, pagando a quota anual. Para proceder ao 
pagamento deverá enviar os 50 euros por transferência bancária para a conta do CNID – 
IBAN PT50 0269 0158 0020 4508 11786. É imprescindível que nos envie uma 
mensagem para cnid@cnid.pt para sabermos, sem dúvidas, quem pagou. 
 
Para muitos é também ano de renovação do cartão da AIPS. Em ambos os casos não há 
alteração dos respetivos preços (o cartão da AIPS, com validade de dois anos, também 
custa 50 euros), o que corresponde, da parte do CNID, a um esforço importante. 
 
A renovação do cartão da AIPS tem de ser realizada no site aipsmedia.com mas o 
pagamento deve ser feito ao CNID, igualmente através do NIB acima indicado. 
 
Este ano de 2021 continuou marcado pela pandemia, o que levou a que algumas 
realizações fossem adiadas para 2022. Mas ainda assim continuámos a desenvolver o 
site campeoesdeportugal.pt, que vai estar no ar no próximo ano, tivemos realizações 
conjuntas com a SIGA e com a AIPS, continuámos a desenvolver a ideia da aproximação 
aos jornalistas desportivos de Língua Portuguesa com vista à concretização da 
Confederação das várias associações, continuámos a participar no Conselho Superior do 
Desporto, na Comissão de Media da Liga Portugal e estivemos atentos à evolução das 
condições de trabalho dos Jornalistas, a grande preocupação da classe neste momento. 
Na gala dos 55 anos tivemos uma importante mensagem do senhor Presidente da 
República, também ele preocupado há muito com a sorte do Jornalismo desportivo. 
 
Em devido tempo faremos chegar aos sócios o plano para o próximo ano, sendo que, por 
decisão do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com o acordo da direção, foi 
prolongado o mandato dos atuais corpos gerentes até Março de 2022, devido às 
condições da pandemia e de modo a que se possam fechar as contas do quarto ano de 
mandato. Até Março haverá eleições. 
 
Votos de Boas Festas e de um excelente 2022 para todos. 
 
 
Manuel Queiroz 
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