
 

 

 

 

 

 

Meio Século ao virar da esquina 

Amigos e Colegas,                                                                                         Dezembro 2015  

O CNID cumpriu o que prometeu aos seus associados relativamente ao assinalar do seu 
cinquentenário entre Maio de 2015 e Junho de 2016, durante o quinquagésimo ano da sua 
existência. Começámos com a distribuição de prémios na Tribuna de Honra do Estádio 
Nacional, apresentámos posteriormente mais iniciativas na Sala do Arquivo da Câmara 
Municipal de Lisboa e organizámos um Simpósio Internacional para jornalistas desportivos 
com o tema “A Ética no Desporto”, integrado no Plano Nacional da Ética no Desporto a que 
o CNID se associou desde o primeiro dia, em colaboração com o Instituto Português de 
Desporto e Juventude. 

O programa irá completar-se durante 2016, com mais dois importantes debates, em Lisboa 
e no Porto, ainda com a ética a desempenhar o papel principal, com a Gala dos 50 Anos já 
marcada para 9 de Maio e com a competição escolar Taça CNID/Desporto Escolar, cujas 
finais nacionais estão marcadas para a primeira quinzena de Junho. 

Mas, para que conste, a vida da Associação dos Jornalistas de Desporto continua a não 
ser fácil e, sem a ajuda da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude através do 
IPDJ, a sua existência estaria seriamente comprometida. Daí voltarmos a pedir aos nossos 
associados que cumpram o único dever a que o CNID os obriga, ou seja, que paguem 
atempadamente as suas quotas anuais que, mais uma vez, não irão sofrer alterações, 
mantendo-se nos 50 Euros anuais. O mesmo acontecerá com a AIPS, Associação 
Internacional da Imprensa Desportiva. 

Para proceder ao pagamento deverão enviar, por correio ou através de transferência 
bancária para a conta do CNID – NIB 0032 0158 0020 4508 11771, os 50 Euros. Se o 
pagamento for feito através de transferência bancária é imprescindível que nos enviem 
uma mensagem por e-mail para cnid@cnid.pt. 

 

O mesmo deverá ser feito em relação á quota da AIPS. A renovação é feita através do site 
www.aipsmedia.com. O pagamento é feito ao CNID que posteriormente vos enviará o 
cartão. 

 

Como sempre, aceitem os meus votos de um feliz Natal e um ano de 2016 próspero. 

 

António Florêncio 
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