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1. O J@ &ndash; Jornal Aberto www.jornalaberto.com assume-se como uma plataforma de informação regional, através
da Internet, destinada à publicação de informação através de texto, fotos ou vídeo enviada pelo cidadão, por instituições ou
pelo Moderador (jornalista profissional que autoriza a edição de matéria noticiosa). Combina as características da
&ldquo;blogosfera&rdquo; com a prática jornalística, imprimindo uma dinâmica menos intimista e pessoal. O projecto
pretende ser uma janela democrática aberta a todos os cidadãos, independentemente da raça, credo, sexo, e opções
políticas de cada pessoa.
2. Apesar de não existir a intermediação jornalística, a exemplo da imprensa tradicional, o www.jornalaberto.com é
supervisionado por um moderador que autoriza a publicação de textos ou imagens, enviados para o e-mail
geral@jornalaberto.com, único meio disponível para o envio da informação. Não serão publicados textos difamatórios ao
bom nome de pessoas e instituições, susceptíveis de recurso judicial, ou atentatórios ao Estado de Direito vigente em
Portugal.
3. O www.jornalaberto.com só permite informação relacionada com a sua área de influência, ou seja, os concelhos de
Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel;
seis concelhos do Vale do Sousa e três do Baixo Tâmega.
4. O www.jornalaberto.com está devidamente protegido por Lei. É uma criação artística de Ilda Paula Leal de Moura
(administradora do projecto). Tem sede na Avenida Gaspar Baltar, em Penafiel, Portugal. O www.jornalaberto.com está
devidamente protegido por Lei e com registo de Direitos de Autor na Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC) do
Ministério da Cultura. Processo 364/2006. A moderação do site é da responsabilidade de José Vinha, jornalista com
carteira profissional que assume o papel de Moderador.
5. O www.jornalaberto.com edita conteúdos comerciais, desde que devidamente identificados como tal.
6. O www.jornalaberto.com não é um jornal, pelo que os artigos a publicar devem mencionar expressamente a fonte,
nomeadamente, o nome do autor. Qualquer recurso ao uso de pseudónimo, &ldquo;nickname&rdquo; ou nome falso é
da inteira responsabilidade do seu autor. O www.jornalaberto.com rege-se pelo princípio da boa fé.
7. O público não é apenas um consumidor, mas um actor da vida democrática.
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