
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO EDITORIAL 

 

1 – Identificação 
O “Cinco Quinas” é um jornal de publicação mensal registado no Instituto da 

Comunicação Social sob o nº 123 682. 

É propriedade da Graficôa Sociedade de Artes Gráficas e Publicações Lda, com sede no 

Sabugal. 

O nome do Jornal “Cinco Quinas” vem-lhe da torre pentagonal do Castelo do Sabugal, 

que o distingue de todos os outros castelos portugueses. 

2 – Orientação 

É um Jornal de divulgação orientado por critérios de rigor e seriedade, sem qualquer 

dependência de ordem ideológica, religiosa, política ou económica, sendo 

completamente independente de qualquer poder político, mesmo o autárquico. 

Insere-se no regime legal de publicação de carácter regional, de informação geral, 

destinado predominantemente à comunidade do Concelho do Sabugal. 

O Jornal cumpre com rigor todas as normas da lei de imprensa, do estatuto da imprensa 

regional e do estatuto do jornalista. 

O diretor do Jornal assume o compromisso de assegurar o respeito pelos princípios 

deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim como pela boa fé dos 

leitores. 

3 – Objetivos 

O Jornal tem como objectivo principal a contribuição para o desenvolvimento da cultura 

e identidade da região e promoção das suas potencialidades de desenvolvimento, através 

da divulgação do ambiente social e económico das povoações do Concelho do Sabugal, 

interessando-se por todos os fatos ou assuntos de ordem cultural, social e económica 

relacionados com a região. 

Pretende ainda proporcionar aos emigrados do Concelho, tanto no País como no 

estrangeiro, um vínculo de ligação com as suas terras de origem. 

4 – Meios 

Para a prossecução destes objetivos, o Jornal procurará trazer para as suas páginas 

opiniões válidas de todas as pessoas que se interessam pela valorização da região, de um 

ponto de vista empresarial, político e cultural. 

Não pretende substituir-se à imprensa diária de informação mas, fazendo a leitura de 

fatos de interesse para o Concelho do Sabugal, procura dar uma visão completa e 

objetiva desses fatos, favorecendo uma visão da problemática regional, integrada no 

todo nacional e internacional. 

Dá relevo às manifestações culturais do Concelho do Sabugal e divulga os escritores e 

artistas, naturais, residentes ou ligados de qualquer forma à região. 

5 – Apoio 

Para sustento do Jornal, o mesmo tem definido um preço do número avulso e um preço 

para a assinatura, que é inferior ao preço avulso. 

Para a assinatura e envio por correio, o leitor pagará um acréscimo relacionado com os 

custos do envio postal, que não estejam abrangidos por subsídios governamentais ou 

outros. 

Os anúncios feitos no Jornal têm um preço definido por espaço ocupado e por cor 

inserida no anúncio, distinguindo-se a primeira e última páginas como mais relevantes. 


