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Gazeta das Caldas

Em cumprimento do previsto 

na  Legislação da Comunicação 

Social, publicamos o Estatuto 

Editorial,  Relatório de Contas 

e Demonstração de Resultados 

do exercicio de 2016

“A Gazeta das Caldas, jornal regionalista que hoje 

inicia a sua publicação é, por assim dizer o porta-voz 

de todos os que amam esta região.”

Estas palavras com que abria a primeira edição da 

Gazeta das Caldas em 1925, poderão sintetizar o 

objectivo que ainda hoje permanece, adaptado aos 

novos tempos, do nosso jornal.

“Livre, em absoluto, de toda a política de partidaris-

mos, procurará servir os interesses da região, cha-

mando a si todas as ideias, venham de onde vierem, 

que concorram para o seu progresso incessante.

Não nos movem inimizades, não nos sacodem vai-

dosos desejos de grandeza. Estamos convencidos 

de que, com a nossa presença preenchemos uma 

lacuna; e, assim, saudamos os habitantes das Caldas 

e sua região, com o desejo de trabalho fecundo e 

progresso contínuo.

Eis ao que vimos. Eis para que aqui estamos.

Que as desilusões nos não toquem a alma, e que 

nos encoragem os nossos ideais, todos aqueles 

que, desassombradamente, trabalhem para o bem 

comum.”

Terminava assim o editorial de abertura  da funda-

ção deste jornal.

Setenta e seis anos depois, pouco poderemos 

acrescentar para figurar no nosso Estatuto Editorial, 

a não ser que respeitaremos o dever da verdade e 

da justiça, não privilegiando interesses político-

-partidários, económicos sociais ou religiosos.

Neste sentido, julgamos que o jornal será o lídimo 

representante do querer local e da afirmação dos 

princípios da Democracia representativa e da Li-

berdade de pensamento e de acção, num espírito 

de partilha e de solidariedade que dê as mesmas 

oportunidades a todos, independentemente da 

sua origem.

Em termos jornalísticos respeitaremos os princípios 

deontológicos e de ética profissional, tanto dos 

jornalistas bem como o direito dos leitores a uma 

informação séria e objectiva.

Estatuto Editorial
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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

 A Direção, em cumprimento com os normativos legais, vem apresentar o 

Relatório de Gestão, pelo qual transmite aos Cooperantes e a todos aque-

les que possuem relações comerciais com a Cooperativa, os aspetos mais 

relevantes relacionados com a atividade desenvolvida no exercício de 2016.

1)

Evolução da gestão

Numa análise ao exercício de 2016, constatamos que obtivemos um re-

sultado líquido no valor de 2.071,15€, sendo o resultado operacional antes 

de amortizações e juros de 14.911,53 €, as amortizações foram acrescidas 

de 5.017,43€, fruto do investimento abaixo mencionado, o que nos deixa 

satisfeitos pois este é o terceiro ano consecutivo que apresentamos uma 

exploração positiva.

Este resultado (abaixo do valor conseguido no ano anterior, que teve resul-

tados extraordinários) tem em consideração os seguintes pontos:

. Concorremos ao Incentivo ao Investimento na Comunicação Social, tendo 

sido aprovado um projeto de investimento no valor de 26.598,34 €, com 

uma comparticipação da CCDR LVT no valor de 60% (15.958,99€), sen-

do que a nossa comparticipação é de 10.639,35 €, faltando receber ainda 

50% do incentivo.

  Este investimento foi totalmente liquidado com fundos próprios.

. Com este projeto renovámos tecnologicamente toda a redação, a pagi-

nação e criámos um novo site com um aumento significativo de visitas e 

vendas na loja

. As vendas foram afetadas por uma redução não significativa.

. Houve também uma redução de custos significativa.

2)

Em 2016, levamos a efeito diversas realizações para promoção da marca 

Gazeta das Caldas, a saber:

. Exposição dos Cartoons de Bruno Prates no CCC

. Exposição de fotografias de João Martins Pereira

. Baile no Parque D. Carlos I

. Exposição fotográfica de Carlos Ribeiro na Rodoviária Nacional

. Regata no Parque D. Carlos I

. Gazeta dos Autores de Natal

Evolução Previsível da Cooperativa

. A Direção considera que a evolução que se tem verificado nos últimos 

anos deixa-nos algo confiantes para o futuro.

No entanto, o ano de 2017 vai ser um ano de desafios e temos de continuar 

com uma gestão rigorosa, nomeadamente na contenção de custos e pro-

curar encontrar soluções para aumentarmos as receitas.

A área comercial tem um desafio enorme no sentido de aumentarmos as 

vendas de anúncios, de assinaturas e na loja, para reforçarmos a recupera-

ção que tem vindo a ser desenvolvida nestes últimos anos.

Vamos continuar a investir através do Sistema de Incentivos à Comuni-

cação Social, para a conclusão da renovação informática da Cooperativa.

Iremos, como em anos anteriores, organizar diversos eventos para promo-

ção da marca Gazeta das Caldas.

A autonomia financeira de 43% e o Rácio Solvabilidade de 77% são garan-

tias seguras para a Cooperativa sobreviver nesta crise que assola as em-

presas de comunicação social.

3)

Uma palavra especial de Agradecimento aos nossos Colaboradores pela 

sua dedicação e entrega a este projeto, demonstrando um elevado nível 

profissional e pessoal.

Desejamos igualmente agradecer a todas as Entidades Oficiantes, Anun-

ciantes, Assinantes, Leitores, Fornecedores e Parceiros pelo apoio e cola-

boração prestados durante o ano de 2016.

Proposta de Aplicação de Resultados

A Direção propõe à Assembleia Geral, que seja transferido o resultado lí-

quido do exercício de 2.072,15 € para a conta de Resultados Transitados.

Existência de Sucursais da Cooperativa

Não existem

Número médio de trabalhadores

Empregados: 10 – Trabalhadores Independentes: 1

Cooperantes: 199

Caldas da Rainha, 16 de Março de 2017

A Direção 




