Televisão Paroquial
Introdução

Como funciona?

A crescente exigência a que os padres estão
sujeitos, quer por via da presente diminuição de
vocações, quer pela necessidade de gerir e
participar em outras áreas que não as directamente
ligadas ao culto religiosa, acrescenta dificuldades
reais no desempenho das suas funções, bem como
na sua proximidade às suas comunidades.

A transmissão de televisão pode ser realizada de
duas maneiras: através de captação de imagens ao
vivo mediante câmaras, ou através de imagens
gravadas.
O ponto de transmissão (por exemplo igreja), é
equipado com câmaras e com um transmissor
ligado a uma plataforma especial, através da
Internet. A plataforma especial, recebe as imagens
e envia-as aos receptores, situados por exemplo
numa outra igreja, lar de idosos, etc. O acesso às
imagens pode igualmente ser realizado por um
computador em qualquer ponto do mundo.

A TV Paroquial é um veículo que contribui para
melhorar a comunicação e aproximar a
comunidade da sua igreja e do seu pároco.

O que é a TV Paroquial?
A TV Paroquial é mais uma inovação introduzida
pela Domotron em Portugal, que permite a
transmissão de Celebrações, Procissões, festas e
outros eventos, programas, etc.

Ecrã

Paróquias

Com este sistema, as iniciativas da paróquia
podem ser levadas aos paroquianos que estejam
impossibilitados em participar fisicamente.
Incluem-se nesta categoria os idosos, doentes,
emigrantes e os paroquianos que se encontrem de
viagem. Existe inclusivamente um módulo
especialmente concebido para lares de idosos.
Outra possibilidade, que cremos bastante útil para
padres que tenham a seu cargo várias paróquias, é
a opção de transmitir as celebrações da igreja
principal para as outras de menor dimensão.
Torna-se assim possível manter um contacto mais
frequente com as pessoas, enviar avisos às outras
comunidades, etc.

Para transmitir imagens é muito simples, bastando
pulsar um botão, sendo necessário o mesmo
procedimento para receber a transmissão.
Cada cliente poderá aceder como administrador à
plataforma através da Internet, para gerir os seus
vídeos, programar as transmissões diferidas, etc.
Contrariamente a outras soluções, a TV Paroquial
tem as seguintes vantagens:

Tela + Projector

Ÿ Extrema simplicidade de utilização;
Ÿ Sincronização entre a imagem e o vídeo;
Ÿ Transmissão ao vivo ou diferida;

TV Paroquial

Igreja Principal

Lar de Idosos

Ÿ Boa qualidade de imagem e de som;
Ÿ Baixos custos de utilização;

A TV Paroquial pode ser igualmente um veículo
de dinamização de grupos de jovens, criando o seu
canal de TV ou rádio, com programação própria,
transmissões gravadas e ao vivo.

Idoso em sua casa*
TV Paroquial

tecnologia

* em Portugal ou no estrangeiro

Equipamentos
Existem várias opções, em função da solução pretendida. A captação
de imagens na igreja poderá ser realizada mediante uma câmara
motorizada que equipada por um controlador permitira cobrir a
celebração; outra hipótese é que a captação seja realizada por várias
câmaras, existindo uma consola onde um elemento da comunidade
seleccione a câmara pretendida a cada momento da celebração. Uma
opção mais simples, poderá ser a existência de apenas uma câmara
que cubra toda a zona do Presbitério.
Qualquer que seja a solução, é sempre possível iniciar com uma
opção mais simples e evoluir em função das necessidades.
Para a reprodução da transmissão em locais externos, dispomos de
ecrãs de vários tipos, telas de projecção, projectores de vídeo, etc.
É igualmente possível visualizar as transmissões num computador
com ligação à Internet.

TRANSMITA:
Ÿ Celebrações
Ÿ Festas da Paróquia
Ÿ Procissões
Ÿ Iniciativas com jovens
Ÿ Iniciativas com os idosos
Ÿ Casamentos e Baptizados

TV Paroquial

PROMOVA:
Ÿ A Igreja
Ÿ A Paróquia e o seu trabalho
Ÿ O contacto com a comunidade
Ÿ O contacto com emigrantes
Ÿ Iniciativas

TV Paroquial
Visite-nos e saiba as novidades:

NOVA MORADA:

Domotron, Lda
Centro de Empresas Maquijig,A6
2950-402 Palmela
domotron@domotron.pt

Tel. 212 19 19 61
Tel. 927 38 99 90

Delegação Norte:
Avenida da Boavista, 1015,
4º Andar, sala 403
4100-128 Porto

