
Estatuto Editorial 
 
O jornal Ribeira Verde é propriedade da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e 
Formigais, que o sustenta, e do Centro Social da Ribeira do Fárrio. No entanto, a sua 
orientação e o seu conteúdo dependerão sempre e unicamente do seu Director. 
 
O jornal Ribeira Verde tem como princípios fundamentais a verdade e a razão e abster-se-á de 
tudo o que ponha em causa o bom nome das pessoas ou instituições; é um órgão de formação 
e informação com publicação bimestral e tem como objectivo único prestar serviço público, 
sendo escrito e produzido por amadores, no respeito dos direitos e deveres previstos na 
Constituição da República e na Lei de Imprensa. 
 
O jornal Ribeira Verde tem como compromisso assegurar sempre o respeito pelos princípios 
deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim como pela boa fé dos leitores. 
 
O jornal Ribeira Verde é um jornal de vocação local, privilegiando a divulgação de valores 
morais, históricos, artísticos, religiosos, desportivos, literários, e a promoção das diversas 
associações e instituições desta União de Freguesias. Assim, o jornal Ribeira Verde aposta 
numa informação diversificada, abrangendo vários campos de forma a corresponder aos 
interesses de um público plural. 
 
O jornal Ribeira Verde, numa perspectiva democrática, é um jornal independente do poder 
autárquico que o suporta. Não será veículo de informações políticas, salvo a divulgação de 
actividades promovidas pelo executivo da União de Freguesias, ou executivo camarário, na 
óptica da utilidade e do interesse destas para o leitor. O jornal Ribeira Verde manifesta o 
mesmo espirito de independência relativamente a hipotéticos anunciantes. 
 
Ao jornal Ribeira Verde reserva-se o direito de intervir na filtragem da informação que seja 
recebida pelos diversos colaboradores, caso seja necessário, contribuindo para um ambiente 
saudável e pacífico. 
 
O jornal Ribeira Verde é escrito e produzido no cumprimento das orientações e princípios 
definidos neste Estatuto Editorial. 
 
 
 
 
 


