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Caro(a) leitor(a) 

Nos números anteriores enviamos um postal pedindo a confirmação da assinatura do jornal para o próximo biénio - 
2002/2004.  

Também demos notícia da nossa intenção de, após dez anos de jornal, passarmos a editar a Página em formato de 
revista. No postal que enviámos pedíamos a opinião dos leitores.  

Cabe agora dar conhecimento quer das respostas quer das opções tomadas.  

Recebemos até ao dia vinte de Fevereiro cerca de cinco mil duzentas e cinquenta inscrições. Significam 30% de 
respostas em relação aos postais enviados.  

Possivelmente muitas das não respostas podem não significar desinteresse pela recepção desta publicação. 
Podem significar distracção. Reafirmo que em qualquer altura podem os leitores que agora se não inscreveram 
proceder a essa inscrição. Para a Página a devolução do postal que enviamos é um elemento fundamental de 
gestão de produção e expedição autónoma do jornal.  

Nos postais entretanto recebidos constatou-se que 85% dos leitores manifestam preferência pelo formato de 
revista, 12% pelo formato de jornal, 2% manifestam interesse pelos dois formatos e 1% não respondeu à pergunta. 
É muito clara a preferência pelo formato de revista. Tal preferência obriga-nos a trabalhar para virmos a 
corresponder a essa orientação dos leitores.  

Como constatou ao receber este número do jornal, não mudámos, por enquanto, para o formato de revista. Não o 
fizemos ainda porque os estudos de mercado nos apresentaram um custo para a revista incomportável nas actuais 
circunstâncias. Sem desistirmos da ideias de revista decidimos, por enquanto, investir na reformulação do jornal.  

A Página aparece agora com mais páginas - provavelmente crescerá ainda um pouco mais no próximo número. 
Com um novo alinhamento editorial. Com mais colaboradores. Maior tratamento diferenciado de temáticas. Uma 
nova maneira de trabalhar a imagem. Mais trabalho de redacção e de informação e com perto de setenta 
colaboradores envolvidos nas áreas da investigação e opinião - ver ficha técnica.  

A todas e todos os que responderam ao nosso pedido de colaboração ficamos desde já muito agradecidos.  

Com todos os que estão connosco, mês a mês, em formato de jornal ou de revista, queremos levar aos leitores um 
produto informativos que responda à exigências actuais dos nossos leitores. Temos esperança em alcançar esse 
objectivo. Como sempre esperamos a critica e a atenção dos leitores elementos indispensáveis à melhoria do nosso 
trabalho.  

A todos(as) os nossos agradecimentos  


