


DIA 24 – QUINTA-FEIRA

10h00  ABERTURA
10h30  CONFERÊNCIA
  Palavras e presenças: desafios de uma 
  pandemia à comunicação
  Cardeal D. José Tolentino Mendonça
  Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé

Debate
12h00  INTERVALO

14h30
GRUPOS DE TRABALHO I
Mais do que ligados… em sociedade

  1. Informação, Bárbara Wong 
  (Editora do jornal Público)

  2. Assessoria, Elizabete Caramelo 
  (Diretora de Comunicação da Fundação
  Gulbenkian)

  3. Imprensa regional, Francisco Santos 
  (Diretor do semanário Região de Leiria)

  4. Conteúdos digitais, Filipe Canto Moniz 
  (Sócio gerente da Moon)

  5. Eventos online, António Mendes 
  (Diretor da RFM)

  6. Geração Z, Fernando Costa 
  (Sócio e responsável pelo Marketing da DCK
  Boardshorts)

15h30 – APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÕES

16h30 – FIM DOS TRABALHOS NO PRIMEIRO DIA

DIA 25 - SEXTA-FEIRA

10h00
GRUPOS DE TRABALHO II
Mais do que ligados… em Igreja

  1. Informação, Octávio Carmo 
  (Chefe de redação da Agência Ecclesia)

  2. Assessoria, Padre Miguel Neto
  (Diretor do Gabinete de comunicação da Diocese 
  do Algarve)

  3. Imprensa regional, Paulo Ribeiro 
  (Presidente da Direção da AIC)

  4. Pastoral digital, Miguel Mendes 
  (Comunicação Fundação Salesianos)

  5. Liturgia online, Padre Tiago Freitas
   (Departamento de Comunicação da
   Arquidiocese de Braga)

  6. Geração Z, Clara Keel Pereira 
  (Voluntária na Equipa de Comunicação 
  JMJ Lisboa 2023)

11h00 – APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÕES

12h00 – ENTREGA DO PRÉMIO DE JORNALISMO 
DOM MANUEL FALCÃO
  – Christiana Martins, Jornal Expresso
  – Jornal da Beira e Notícias da Covilhã 
      (Distinção honorífica)
  – Encerramento



ORADORES



O cardeal D. José Tolentino Mendonça é arquivista do 
Arquivo Apostólico do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca 
Apostólica do Vaticano desde junho de 2018. Um ano depois, 
no consistório de 5 de outubro de 2019, foi criado cardeal 
pelo Papa Francisco.
Biblista, investigador, poeta e ensaísta, D. José Tolentino 
Mendonça nasceu em Machico (Arquipélago da Madeira) 
em 1965, tendo sido ordenado padre em 1990 e bispo a 28 
de julho de 2018; foi reitor do Pontifício Colégio Português, 
em Roma, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral 
da Cultura, da Igreja Católica em Portugal, e vice-reitor da 
Universidade Católica Portuguesa, onde foi também diretor 
da Faculdade de Teologia.
Em 2018, o então padre José Tolentino Mendonça orientou 
o retiro de Quaresma do Papa Francisco e seus mais diretos 
colaboradores, cujos conteúdos foram posteriormente 
publicados no livro “Elogio da sede”. Com mais de meia 
centena de obras publicadas, o poeta madeirense recebeu 
mais de 10 prémios literários, em Portugal e na Europa, foi 
distinguido em 2001 pelo presidente da República Jorge 
Sampaio com o título de Comendador da Ordem do Infante 
D. Henrique e, em 2015, com a Ordem Militar de Sant’Iago 
da Espada, atribuída por Aníbal Cavaco Silva, antigo chefe 
de Estado. Em 2019, a Assembleia Legislativa Regional da 
Madeira condecorou-o com a Medalha de Mérito da Região 
Autónoma da Madeira e em 2020 presidiu à Comissão das 
Comemorações do dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, a convite de 
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República.

PALAVRAS E PRESENÇAS: 
DESAFiOS DE UMA PANDEMiA 
À COMUNiCAÇÃO

Cardeal 
D. José Tolentino Mendonça

Arquivista e Bibliotecário 
da Santa Sé



Cheguei ao PÚBLICO em 1997 para um estágio académico 
e acompanhei a Expo98. A passagem para a Educação 
tornou-me, com os anos, numa “especialista”. Em 2005 
recebi o primeiro prémio A Família na Comunicação Social. 
Três anos depois publiquei o meu primeiro livro, “A Escola 
Ideal: como escolher a escola do seu filho dos 0 aos 18 
anos”, Sebenta. Em 2011 nasceu “A minha sala de aula é uma 
trincheira”, Esfera dos Livros, que desmistifica (ou não) 
as ideias feitas sobre os professores. Em 2012 comecei 
a escrever, em parceria, para os alunos, dos 9 aos 14, a 
colecção Olimpvs.net, Alfaguara. Um ano depois nasceu “O 
meu filho fez o quê???”, Porto Editora. Desde 2011 abracei 
o desafio de editar, primeiro o P2, depois a secção de 
Portugal, e agora o Online.

iNFORMAÇÃO
LiGADOS ao mundo das notícias

Bárbara Wong
 Editora do jornal Público



Elisabete Caramelo é licenciada em Comunicação Social 
pela Universidade Nova de Lisboa. Tem o curso de formação 
profissional em Jornalismo de Rádio. Fez também o curso 
de formação para Counsellors em Psicologia Gestalt. 
Enquanto jornalista, iniciou a sua carreira na Agência 
Noticiosa Portuguesa - ANOP; colaborou em vários jornais, 
nomeadamente Diário de Notícias, Tal e Qual e Expresso, 
bem como em programas de reportagem para televisão e no 
programa de cinema Cinemagazine. Na rádio, passou pela 
Rádio Universidade, pela Rádio Comercial e foi fundadora da 
TSF onde esteve quase 10 anos. Em 1996, decidiu abandonar 
o jornalismo para começar uma carreira na assessoria de 
imprensa. Foi consultora para a comunicação social do 
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, durante os 
seus dois mandatos. Em 2006, foi escolhida para dirigir o 
Serviço de Comunicação da Fundação Gulbenkian onde se 
mantém.
Como docente, foi professora na Escola Superior de 
Jornalismo do Porto, na Universidade Autónoma de Lisboa e 
na Universidade Lusófona de Lisboa. Atualmente, colabora 
com o ISCTE e com a Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Elisabete Caramelo
Diretora de Comunicação 
da Fundação Gulbenkian

ASSESSORiA
os media LiGADOS a empresas e instituições



Francisco Rebelo dos Santos é diretor do Região  de Leiria, 
presidente da cooperativa editorial caldense (Gazeta das 
Caldas), membro da direção da Associação Portuguesa de 
Imprensa. Já fez parte da Comissão da Carteira Profissional 
de Jornalistas e foi fundador e dirigente de várias marcas 
de informação regional e nacional

iMPRENSA REGiONAL
regiões LiGADAS ao mundo

Francisco Santos 
Diretor do semanário 

Região de Leiria



Embora toda a minha família seja do Porto, nasci e vivi em 
Lisboa. Estudei Gestão de Recursos Humanos e comecei 
a trabalhar na Soconstroi que mais tarde acabou por ser 
comprada pela Somague, esta foi uma área com a qual 
não me identifiquei e que me obrigou a descobrir a minha 
verdadeira vocação, a comunicação, e foi assim que 
começou a minha vida profissional, tive a oportunidade 
de integrar a equipa de Relações Publicas e Assuntos 
Governamentais da Volkswagen Autoeuropa, na altura o 
maior investimento estrangeiro em Portugal desempenhei 
funções de 1999 a 2005. Após estes anos de verdadeira 
aprendizagem decidi seguir pela via do empreendedorismo 
e fundei a Canto Moniz Relações Publicas e Eventos que foi 
uma das principais agências de eventos a nível Nacional. Até 
2012 para além da Canto Moniz estive envolvido em projetos 
diversos como a Ozono Filmes, Gloria Criativa e Tangerina 
Azul. Foi também em 2012 que resolvi experimentar 
novos mercados e geografias e rumei para Africa, mais 
propriamente, Moçambique onde fundei a Imagination, 
um empresa de Publicidade exterior que rapidamente se 
assumiu como uma das principais empresas no sector de 
OOH (Out of Home), que em 2015  foi vendida a um Grupo Sul 
Africano e regressei a Portugal. Em Fevereiro de 2015 fui 
convidado para ser sócio da Moon Agencia Criativa que faz 
parte do Grupo Soho, composto por empresas como a Até 
ao Fim do Mundo, Billy Boom, Gnubee e Foreign Affairs. Hoje 
a Moon é uma agencia reconhecida pela sua criatividade 
e está presente no mercado Português, Angolano e 
Moçambicano.

CONTEÚDOS DiGiTAiS
LiGADOS por mensagens 

Filipe Canto Moniz 
Sócio gerente da Moon



António Mendes dirige a RFM, rádio líder e vencedora 
de inúmeras distinções como “Superbrand - Marca de 
Excelência”, “Prémio Escolha do Consumidor”, “Prémio Cinco 
Estelas” ou “Sustentabilidade Reputacional. 
É doutorado em Ciências Sociais, com especialização em 
Ciências da Comunicação. Dedicou os últimos 20 anos a 
estudar o que são e como se constroem marcas fortes. 
Este trabalho está distribuído pela sua tese de mestrado 
(Brand Equity FM: O capital de marca das estações de 
rádio), por artigos e comunicações em congressos e pela 
sua dissertação de doutoramento (Comunidades de Marca e 
Social Media: o caso das rádios no Facebook).

EVENTOS ONLiNE
LiGADOS em rede 

António Mendes 
Diretor da RFM



Fernando Costa, é sócio e responsável pelo Marketing da 
DCK Boardshorts.
A DCK é uma marca familiar de fatos de banho masculinos 
que existe desde 2009. Começou com uma brincadeira 
depois de uma viagem a Bali, Indonésia, e hoje em dia 
é a maior marca Portuguesa do sector. O seu lema é 
#ENJOYLIFE - aproveitar a vida - e a marca aposta em 3 
principais pontos: qualidade e variedade a um preço justo.
O Fernando Costa é um dos 4 sócios da marca, juntamente 
com o seu irmão Duarte e os seus primos Francisco e 
Martin. É apaixonado por viagens e é também filmmaker 
profissional. Tem como objetivo de vida inspirar os outros 
a serem melhores pessoas para tornar o Mundo um lugar 
melhor.

GERAÇÃO Z
LiGADOS desde 1996

Fernando Costa 
Sócio e responsável pelo Marketing 

da DCK Boardshorts



Octávio Carmo (11.05.1976, São Roque do Faial, Madeira) é 
jornalista da Agência ECCLESIA, com acreditação pela sala 
de imprensa da Santa Sé, após ter acompanhado a viagem 
do Papa Bento XVI a Portugal, em 2010. Tem licenciatura 
em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e pós-
graduação em património religioso, pela mesma instituição. 
Colaborou com projetos do Secretariado Nacional dos 
Bens Culturais da Igreja e do Centro de Estudos de História 
Religiosa da UCP.

Octávio Carmo
 Chefe de redação 

da Agência Ecclesia

iNFORMAÇÃO
LiGADOS por notícias



Padre na Diocese do Algarve, Miguel Neto é diretor do 
Gabinete de Informação e responsável do Sector da Pastoral 
do Turismo na Diocese do Algarve. Ordenado sacerdote em 
2008, é pároco de Tavira e, em 2017, publicou a obra “Igreja 
e Encontro na Estrada Digital”, resultado do doutoramento 
realizado na Universidade Católica Portuguesa

Miguel Neto
Diretor do Gabinete de 

Comunicação da Diocese do Algarve

ASSESSORiA
os media LiGADOS à Igreja



Paulo Ribeiro, 53 anos, casado.
Jornalista.
Licenciado em Comunicação Social – Jornalismo.
Presidente da direção da AIC – Associação de Imprensa de 
Inspiração Cristã.
Membro da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.
Chefe de Redação dos jornais ALVORADA (Lourinhã) e A VOZ 
DO MAR (Peniche).
Colaborou com diversos jornais e rádios, entre os quais o 
Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Rádio Renascença, 
Região de Leiria e Rádio Clube da Lourinhã.
Membro da ‘European network for journalists’ da Direção-
Geral de Agricultura da Comissão Europeia.
Fundou em 1987 a Rádio Antena Jovem (Bombarral), na 
qual foi diretor de informação e de programas. Alguns anos 
depois fundou o jornal semanário Área Oeste, no qual foi 
também diretor.
É dirigente do CNE – Corpo Nacional de Escutas 
(Escutismo Católico Português), com funções de chefia 
no Agrupamento 516 Bombarral, presidente da Mesa 
do Conselho de Núcleo do Oeste da Região de Lisboa e 
conselheiro do Conselho Nacional.

Paulo Ribeiro 
Presidente da direção da AIC

iMPRENSA REGiONAL
comunidades LiGADAS ao mundo



Miguel Mendes tem 36 anos, formação em Design e 
Marketing Digital e trabalha atualmente na Fundação 
Salesianos, onde coordena a equipa que dá apoio nas áreas 
de Conteúdos, Imagem e Comunicação Digital a todas as 
presenças e ambientes dos Salesianos em Portugal.

Ainda estudante, criou em 2006 o portal Cristo Jovem, 
um projeto de comunicação online para jovens e agentes 
de Pastoral Juvenil, que sempre procurou dar resposta 
à evolução da Internet e das dinâmicas de comunicação 
online. O projeto viria a terminar 12 anos depois, mas é ainda 
hoje uma referência na evangelização online “dos jovens 
pelos jovens”. Em 2009 foi convidado a integrar a equipa 
do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, da qual fez 
parte até 2013.

Tendo começado a colaborar como designer na Fundação 
Salesianos, com o tempo, o foco do seu trabalho 
foi evoluindo de forma muito natural para a área da 
comunicação digital, onde além da criação e gestão de 
conteúdos web, foi também assumindo a dinamização das 
redes sociais e a gestão de comunidades online.

Fruto dessas experiências, e de uma reflexão constante 
sobre Evangelização em contextos digitais, tem 
participado, como formador, em inúmeras formações e 
workshops sobre esta e outras temáticas pastorais.

PASTORAL DiGiTAL
LiGADOS para anunciar

Miguel Mendes 
Comunicação 

Fundação Salesianos



O Pe. Tiago Freitas nasceu a 3 de Março de 1984, em Braga.
Ainda antes da sua ordenação já mostrava apetência pela 
área da Comunicação, assumindo o cargo de diretor da 
revista dos alunos da Faculdade de Teologia, Cenáculo. E, 
como sacerdote da Arquidiocese de Braga, o seu trabalho 
pastoral continuou as mesmas traves-mestras: foi diretor 
do Departamento de Comunicação e, neste momento, é, 
além de chefe de gabinete do Arcebispo Primaz, diretor do 
Espaço Vita e da Livraria Diário do Minho.
Ao longo destes anos, escreveu vários artigos para diversas 
publicações e foi cronista da Rádio Renascença. Desde 
2015, lecciona Eclesiologia, Vida Paroquial e Teologia 
Pastoral na Universidade Católica Portuguesa. Em 2017, 
concluiu o doutoramento na Pontifícia Universidade 
Lateranense.

LiTURGiA ONLiNE
LiGADOS para celebrar

Padre Tiago Freitas 
Departamento de Comunicação 

da Arquidiocese de Braga



Clara Keel Pereira licenciada em comunicação tem uma 
pós-graduação em marketing digital. Coordenou o projeto 
de comunicação de proximidade Viver Telheiras neste 
bairro de Lisboa. Em Cracóvia, integrou a equipa de língua 
portuguesa das redes sociais da Jornada Mundial da 
Juventude. Durante mais de três anos, fez o planeamento, 
gestão e estratégia de comunicação digital para marcas de 
diferentes sectores. Atualmente, trabalha como freelancer 
na área de conteúdos e redes sociais e integra a equipa de 
comunicação da JMJ Lisboa 2023. A comunicação dirigida 
aos jovens é um tema muito presente no seu percurso e um 
desafio que gosta sempre de abraçar. É casada, mãe e vive 
em Lisboa.

Clara Keel Pereira 
Voluntária na Equipa de 

Comunicação JMJ Lisboa 2023

GERAÇÃO Z
LiGADOS desde 1996



“Desconfinar não é simplesmente voltar a ocupar o espaço comunitário, mas é poder, sim, 
habitá-lo plenamente; poder modelá-lo de forma criativa, com forças e intensidades novas, 

como um exercício deliberado e comprometido de cidadania. Desconfinar é sentir-se 
protagonista e participante de um projeto mais amplo e em construção, que a todos diz respeito. 

É não conformar-se com os limites da linguagem, das ideias, dos modelos e do próprio tempo. 
Numa estação de tetos baixos, Camões é uma inspiração para ousar sonhos grandes. E isso é 
tanto mais decisivo numa época que não apenas nos confronta com múltiplas mudanças, mas 

sobretudo nos coloca no interior turbulento de uma mudança de época” 
(D. José Tolentino Mendonça, intervenção no dia 10 de junho de 2020, 

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Mosteiro dos Jerónimos.

Secretariado Nacional
das Comunicações 
Sociais da Igreja #jornadascomunicacao2020

www.ecclesia.pt/jornadas2020


