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Caro amigo 

Votos de que o Verão tenha proporcionado bons dias de descanso! 

No recomeço de muitas atividades, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais promove as Jornadas 

Nacionais de Comunicação Social nos dias 28 e 29 de setembro. 

Este ano vão decorrer em Lisboa, no auditório da Renascença Multimédia, de acordo com a proposta feita no 

encontro de 2016, para debater ideias em torno da produção de conteúdos com criatividade e da necessária 

partilha no ambiente das redes sociais e também para conhecer espaços novos. Tanto os da Renascença como os 

da Conferência Episcopal estão agora com as suas sedes na Quinta do Bom Pastor! 

Comunicado o tema destas Jornadas, é tempo agora de lhe dar a conhecer o programa, que enviamos em anexo. 

Como tive oportunidade de referir, trata-se de um tempo eminentemente prático, sobre escrita criativa, as 

linguagens multimédia e as estratégias para partilhar conteúdos nas várias redes sociais. 

Pedimos-lhe que divulgue a realização das Jornadas através do meio de comunicação social ou gabinete que 

dirige ou colabora ou que estão ao seu alcance. 

Nestas Jornadas teremos também ocasião de continuar a refletir, numa reunião de trabalho entre diretores de 

secretariados diocesanos das comunicações sociais, sobre o projeto de comunicação para a Igreja Católica em 

Portugal, no qual estamos vivamente empenhados, apesar de cada vez mais identificarmos os obstáculos que se 

colocam à sua concretização. Isso não impede, no entanto, a crescente certeza da sua necessidade e urgência.  

Convidamos também a participar na “Mostra Multimédia” que promovemos durante as Jornadas, este ano 

destinada exclusivamente a projetos que estejam relacionados com o uso das redes sociais. 

Desejo-lhe um ótimo recomeço das várias atividades, agradecendo também o empenho que coloca neste setor da 

pastoral da Igreja Católica em Portugal! 

Com estima e amizade. 

 

D. João Lavrador 

 

(Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Cultural e Comunicações Sociais) 


