Estatuto Editorial
VISÃO
VISÃO é uma revista semanal de informação geral que pretende dar,
através
do texto e da imagem, uma ampla cobertura dos mais importantes e
significativos acontecimentos nacionais e internacionais, em todos os
domínios de interesse;
VISÃO é independente do poder político, do poder económico
e de quaisquer grupos de pressão;
VISÃO identifica-se com os valores da democracia pluralista e solidária;
VISÃO rege-se, no exercício da sua actividade, pelo cumprimento rigoroso
das normas éticas e deontológicas do jornalismo;
VISÃO defende o pluralismo de opinião, sem prejuízo de poder assumir
as suas próprias posições;
VISÃO pauta-se pelo princípio de que os factos e as opiniões devem ser
claramente separadas: os primeiros são intocáveis e as segundas são livres.
Em vigor desde a fundação da revista, em 1993
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VISÃO História
VISÃO História é uma revista de informação geral dedicada aos temas
históricos, que pretende aprofundar e divulgar, através do texto, da
imagem e de recursos gráficos e infográficos, os mais interessantes
acontecimentos históricos nacionais e internacionais.
VISÃO História é independente do poder político, do poder económico e de
quaisquer grupos de pressão;
VISÃO História rege-se, no exercício da sua atividade, pelo cumprimento
rigoroso das normas éticas e deontológicas do jornalismo;
VISÃO História defende o pluralismo de opinião, sem prejuízo de poder
assumir as suas próprias posições;
VISÃO História pauta-se pelo princípio de que os factos e as opiniões devem
ser claramente separados: os primeiros são intocáveis e as segundas são
livres.
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VISÃO JÚNIOR
1. VISÃO Júnior é uma revista mensal de informação geral dirigida a
crianças e jovens que pretende dar, através do texto e da imagem, uma
cobertura dos acontecimentos mais relevantes para estas faixas etárias;
2. VISÃO Júnior respeita os princípios consagrados na Convenção sobre os
Direitos da Criança;
3. VISÃO Júnior visa combater a iliteracia, incentivar o gosto pela leitura e
pela escrita, e ajudar a formar uma nova geração de leitores de imprensa;
4. VISÃO Júnior quer contribuir para o desenvolvimento de cidadãos ativos,
conscientes e participantes;
5. VISÃO Júnior rege-se pelo cumprimento rigoroso das normas éticas e
deontológicas do jornalismo e pelos princípios de independência e
pluralismo da VISÃO.
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4. A ACTIVA é independente de qualquer tipo de poder, económico ou político, ou de
qualquer grupo de pressão.
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CARAS

1. A CARAS é uma revista semanal de informação geral apresentando
aos seus leitores as atualidades sociais e os seus protagonistas,
nacionais e estrangeiros, que são dados a conhecer através de um
tratamento privilegiado da imagem e do texto.
2. A CARAS procura divulgar e aconselhar sobre as melhores viagens,
receitas, decoração, moda, beleza e promove eventos de interesse
social.
3. A CARAS pretende mostrar a vida das figuras públicas regendo-se
pela intransigente defesa da intimidade das personalidades que dá a
conhecer.
4. A CARAS rege-se pelo escrupuloso cumprimento das normas éticas
e deontológicas que regulamentam o jornalismo.
5. A CARAS é independente de qualquer tipo de poder, económico ou
politico, ou de qualquer grupo de pressão.
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CARAS DECORAÇÃO
1. A CARAS DECORAÇÃO é uma revista mensal de informação geral
realçando a organização, o modo de vida e a decoração, através de
um tratamento privilegiado da imagem, do texto e da entrevista.
2. A CARAS DECORAÇÃO pretende mostrar as casas e ambientes
sociais de personalidades, regendo-se por padrões de qualidade e bom
gosto.
3. A CARAS DECORAÇÃO rege-se pelo escrupuloso cumprimento das
normas éticas e deontológicas que regulamentam o jornalismo.
4. A CARAS DECORAÇÃO é independente de qualquer tipo de poder,
económico ou politico, ou de qualquer grupo de pressão.
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Quase há um ano atrás um grupo de pessoas ligadas à informação musical começou a
meter ombros à tarefa de criar e lançar um jornal semanário inteiramente dedicado à
música moderna e à cultura jovem.
Aos poucos o projecto foi tomando forma, conquistando adesões e ganhando apoios, Há
poucos meses, finalmente, essa ideia tornou-se possível.
O nosso projecto baseia-se em fornecer ao leitor o máximo de informação e procurar
fazer a divulgação das mais atraentes aventuras da música contemporânea.
Para além de pretendermos acompanhar a par e passo o que se passa no mercado
discográfico nacional, daremos particular importância à divulgação de obras não editadas
em Portugal, tentando assim complementar idêntica tarefa que alguns programas de rádio
têm executado em prol da melhor música moderna.
Nas nossas páginas irão também surgir reportagens sobre os novos fenómenos culturais,
textos sobre as novas tecnologias de instrumentos, sobre videodiscos, videojogos, moda,
enfim, sobre tudo o que for novo e diferente.
Gostaríamos que os leitores tivessem uma intervenção directa neste jornal, que nos
falassem sobre os seus problemas, as misérias e alegrias do dia-a-dia, desde a forma
como sentem a música.
Vamos gostar de receber as vossas cartas, de ouvir as vossas críticas e sugestões, estamos
abertos a divulgar as vossas iniciativas, desde festas de escolas a provas selvagens de
breakdance, passando, é claro, pelos novos grupos que vão surgindo.
Em colaboração com algumas entidades exteriores ao jornal, estamos já a preparar-vos
surpresas que a seu tempo serão anunciadas, que têm por objectivo estreitar o convívio
entre o BLITZ e os seus leitores.
Este jornal não é só nosso – de todos os que o fazem regularmente –, é também dos
leitores que, estamos certos, nos ajudarão a fazer viver esta aventura.
Contamos convosco todas as semanas.
BLITZ
(estatuto publicado pela primeira vez na edição de 6 de Novembro de 1984)

Ref: EXAME-Estatuto editorial 08.doc

Lisboa, 12 Maio 2009
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EXAME
1. A EXAME é uma revista mensal, de informação económica e de negócios de cariz geral, de âmbito
nacional, dirigida a empresários, empreendedores, gestores, profissionais liberais e quadros de empresas,
que aborda temas de economia e política económica, finanças, negócios, gestão, carreira, actualidades,
tendências, através de um tratamento privilegiado do texto e da imagem.
2. A EXAME, para além da responsabilidade de informar, tem como missão analisar os fenómenos que estão
a ocorrer e antecipar as tendências que irão marcar a agenda no mundo da economia, negócios, e gestão de
empresas, tanto em Portugal como internacionalmente.
3. A EXAME rege-se pelo escrupuloso cumprimento das normas éticas e deontológicas que regulamentam o
jornalismo.
4. A EXAME é independente de qualquer tipo de poder, económico ou político, ou de qualquer tipo de
pressão.
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1 – A Exame Informática é uma publicação mensal que aborda as várias áreas das
Tecnologias da Informação e Comunicação.
2 - A Exame Informática respeita os direitos e deveres constitucionais da Liberdade de
Expressão e de Informação.
5 - A Exame Informática rege-se por critérios jornalísticos de Rigor e Isenção,
respeitando todas as opiniões ou crenças.
3 – Os jornalistas da Exame Informática comprometem-se a respeitar escrupulosamente
o código deontológico desta profissão.
5. Todos os textos veiculados pela Exame Informática são de autoria reconhecida
6. Todos os testes veiculados na Exame Informática são da responsabilidade da sua
equipa editorial que utiliza ferramentas de elevada precisão para chegar aos resultados
divulgados.
4 - A Exame Informática distingue, criteriosamente, as notícias do conteúdo opinativo,
reservando-se no direito de ordenar, interpretar e relacionar os factos e acontecimentos.
5. Todos os textos veiculados pela Exame Informática são de autoria reconhecida
6 - A Exame Informática compromete-se a respeitar o sigilo das suas fontes de
informação, não admitindo, em nenhuma circunstância, a quebra desse princípio.
7 - A Exame Informática cumpre a Lei de Imprensa e as orientações definidas neste
Estatuto Editorial e pela sua Direcção.
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TELENOVELAS
1. A TELENOVELAS é uma revista semanal de informação geral
realçando o tratamento de temas que abarcam vários domínios de
interesse do público feminino abrangendo a culinária, a sexologia, a
moda, a beleza a televisão e o bem estar, através de um tratamento
privilegiado da imagem e do texto.
2. A TELENOVELAS pretende mostrar a vida das figuras públicas
regendo-se pela intransigente defesa da intimidade das personalidades
que dá a conhecer.
3. A TELENOVELAS rege-se pelo escrupuloso cumprimento das
normas éticas e deontológicas que regulamentam o jornalismo.
4. A TELENOVELAS é independente de qualquer tipo de poder,
económico ou politico, ou de qualquer grupo de pressão
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TV MAIS
1. A TV MAIS é uma revista semanal de informação geral, de
atualidade social, televisão e entretenimento, que pretende abranger
vários domínios de interesse, moda, beleza, livros, culinária, vida de
figuras públicas, através de um tratamento privilegiado da imagem e
do texto.
2. A TV MAIS pretende mostrar a vida das figuras públicas regendose pela intransigente defesa da intimidade das personalidades que dá
a conhecer.
3. A TV MAIS rege-se pelo escrupuloso cumprimento das normas
éticas e deontológicas que regulamentam o jornalismo.
4. A TV MAIS é independente de qualquer tipo de poder, económico
ou politico, ou de qualquer grupo de pressão.
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1 O JL é um jornal quinzenal, de informação geral na área da cultura e da
língua portuguesa, em particular nos domínios da literatura, das artes e do
pensamento.
2 O JL pretende valorizar todas as formas de criação e os próprios
criadores, quer dando-lhes voz, quer estudando e/ou divulgando as suas
obras.
3 O JL privilegia a cultura e a língua portuguesas, assim como a cultura dos
países do nosso idioma comum, os chamados países lusófonos.
4 O JL tem como um dos seus objetivos promover os contactos e a
aproximação entre todos estes países, assumindo-se como defensor de
uma Comunidade de Países e Povos de Língua Portuguesa interveniente e
dinâmica.
5 O JL quer também dar a maior atenção possível aos portugueses e
lusófilos espalhados pelo mundo, cuja ação tem sido muitas vezes
fundamental para a defesa e projeção da nossa cultura.
6 O JL recusa quaisquer formas de elitismo e visa compatibilizar a
qualidade com a divulgação, para levar a cultura ao maior número possível
de pessoas.
7 O JL defende todas as liberdades, em particular as de informação,
expressão e criação; é independente de quaisquer forças económicas e
políticas, grupos, lóbis, orientações, mesmo estéticas; e pretende
contribuir para uma visão humanista do mundo, para a capacidade de
diálogo e o espírito crítico dos seus leitores.

