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ESTATUTO EDITORIAL 

 

 

A TV Canção Nova Portugal é um canal de televisão temático de cobertura nacional, com 

distribuição internacional, de acesso não condicionado com assinatura e online, de divulgação 

religiosa nacional e internacional, sem publicidade, que pretende dar, através do vídeo e da imagem, 

uma ampla cobertura dos mais importantes e significativos acontecimentos locais e nacionais, em 

todos os domínios de interesse, assegurando a todos o direito à informação. 

 

A TV Canção Nova Portugal considera-se apta para exercer essa função, pois não pertence ao 

Estado, nem a partidos políticos, nem a qualquer grupo económico, sendo uma iniciativa particular 

de leigos católicos que faz com que não renuncie a sua capacidade de crítica. No exercício dessa 

capacidade de crítica, tem presentes os limites que lhes são impostos pela Lei da Televisão e o 

compromisso de respeitar os direitos dos espectadores e a ética profissional, bem como, nos casos 

aplicáveis, os princípios deontológicos dos jornalistas. 

  

A TV Canção Nova Portugal é, portanto, independente, de modo que os possíveis parceiros 

comerciais ou a maior relação de proximidade profissional ou pessoal com qualquer agente passivo 

ou ativo nunca determinam ou condicionam a sua linha editorial e as opiniões expressas. 

 

A TV Canção Nova Portugal defende o pluralismo de opinião, sem prejuízo de poder assumir as 

suas próprias posições. 

 

A TV Canção Nova Portugal compromete-se a respeitar o sigilo das suas fontes de informação, 

não admitindo, em nenhuma circunstância, a quebra desse princípio. 

 

A TV Canção Nova Portugal assume o direito de publicar, diariamente, opinião própria, sobre 

todas as notícias, em editorial, sempre no respeito integral pela Lei em vigor, pautando-se pelo 

princípio de que os factos e as opiniões devem ser claramente separados: os primeiros são 

http://www.cancaonova.pt/
mailto:geral@cancaonova.pt


  

 

Estrada da Batalha, 68, Apartado 199 – 2496-908 Fátima – Portugal 
Tel.: +351 249 530 600 – www.cancaonova.pt - geral@cancaonova.pt – NIF: 505 556 391 

intocáveis e as segundas são livres, abraçando, portanto, o direito à liberdade de expressão, mas 

defendendo a reserva da vida privada dos cidadãos e rejeitando o sensacionalismo.  

 

A TV Canção Nova Portugal repudia a publicação de informações ou comentários 

discriminatórios, sejam xenófobos, racistas, totalitaristas ou quaisquer outros. 

 

A TV Canção Nova Portugal privilegia o diálogo com seus espectadores, estimulando a sua 

participação. Não obstante, reserva-se o direito de intervir sempre que julgue necessário, 

principalmente quando se verifique violação dos seus Estatutos. 

 

A TV Canção Nova Portugal poderá firmar Contratos, Acordos, Convênios ou Parcerias com 

Entidades Religiosas, de Portugal ou Internacionais, com objectivo de produzir e transmitir 

conteúdo condizente com seus objetivos estatutários.  

 

A TV Canção Nova Portugal cumpre a Lei da Televisão, a Lei de Imprensa e as orientações 

definidas neste Estatuto Editorial e pela sua Direcção. 

 

A TV Canção Nova Portugal é concebida no quadro das definições do presente Estatuto Editorial. 
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