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Leitores Cinco Estrelas
Começámos o ano com uma distinção que
nos enche de orgulho. A 31 de janeiro, a NOVA GENTE recebeu o Prémio Cinco Estrelas,
sendo considerada a melhor revista social de
Portugal. Mais: este galardão resulta de uma
escolha por voto dos consumidores e a classificação global foi esmagadora. Dos 264 600
que se pronunciaram, 80,70 por cento escolheram a NOVA GENTE.
Para além do incentivo que este resultado
representa para a nossa equipa, aumenta
(ainda mais) a responsabilidade. E prometemos que será também uma inspiração para o
que aí vem. É um prémio coletivo de uma
(grande) equipa em que a (grande) maioria
nem dá a cara ou assina o trabalho. Mas todos, sem exceção, são fundamentais para
atingir estes sucessos. Sim, porque nem só de
prémios se medem as nossas vitórias. É fundamental, semana após semana, os leitores
continuarem a ir às bancas e a preferir, com
larga distância, a NOVA GENTE. E os leitores
são soberanos. Será caso para dizer que os
nossos são... Cinco Estrelas.
Mas por detrás de cada profissional que pertence a esta histórica revista - afinal, já vamos
a caminho do 44.° aniversário - há muitas
histórias de cada um de nós para contar. Olho
para trás e sinto que tentei sempre dar o meu
melhor. Mas também sei que posso dar mais.
Curiosamente, a minha vinda para a NOVA
GENTE - um dos maiores projetos da minha
carreira - fica ligada à história mais dramática
da minha vida. Poucos dias depois de chegar
a esta equipa, soube que a minha irmã estava
doente. Ainda longe de imaginar sequer a
gravidade da situação, acabei por colocar
(quase sempre) o trabalho à frente. Claro que,
a esta distância, não tenho dúvidas de que
devia tê-la acompanhado mais. Mas ela era
tão apaixonada pelo trabalho dela como eu
sou pelo meu. E tenho a certeza de que tive
sempre a sua compreensão. Foi - e será sempre - uma das nossas leitoras mais ferrenhas.
Por isso, este prémio também é um bocadinho dela. Assim como de todos os nossos
leitores. Muito obrigado a todos!

