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Aos senhores bispos, sacerdotes, comunicadores! 

Em resposta a alguns pedidos de esclarecimento sobre publicações presentes no site Vatican News - 

Rádio Vaticano, gostaríamos de salientar que o Vatican News - Rádio Vaticano, com a intenção de dar a 

maior difusão possível às notícias relativas ao Papa, à Santa Sé e à Igreja universal, consente a 

republicação de artigos jornalísticos presentes em seu site www.vaticannews.va por parte de dioceses, 

paróquias e outras realidades eclesiais, naturalmente citando a fonte. 

Para a publicação destes artigos não pedimos nenhuma contribuição financeira, uma vez que se trata 

de uso sem fins lucrativos.   

Cada vez mais estes artigos são acompanhados por imagens fotográficas, na consciência de que a 

imagem constitui um elemento comunicativo relevante e de impacto.  

As fotografias publicadas no site do Vatican News www.vaticannews.va estão sujeitas a direitos 

autorais. A autorização para republicação por parte de dioceses, paróquias e outras entidades eclesiais 

de tais fotografias que acompanham artigos jornalísticos pode ser concedida livremente se forem de 

nossa própria produção (Serviço Fotográfico vaticano, Rádio Vaticano, Vatican News, Vatican Media). 

Se, por outro lado, estas fotografias são produzidas por outras (em particular por agências de imprensa 

como, por exemplo, Reuters, AFP-Agence France Presse, ANSA, AP-Associated Press, etc.), seu uso não é 

permitido.  

Isto porque não estamos lidando com material fotográfico produzido pela mídia do Vaticano, mas de 

terceiros, para o qual adquirimos dos proprietários o direito de reprodução apenas em nossos sites, sem 

a possibilidade de publicação em outros. 

 

As fotografias presentes no site de Vatican News e que não podem ser republicadas são reconhecíveis 

porque na parte inferior delas está o nome da Agência de Imprensa que detém os direitos.   

Em síntese, mesmo que o artigo seja produzido por nós, as fotos a ele associadas nem sempre podem 

ser reproduzidas em sites ou páginas que não sejam as de Vatican News, a menos que cada um de vocês 

deseje negociar diretamente com os proprietários dos direitos sobre as fotografias. 

Para ajudar, estamos enviando um banner que poderia ser colocado em suas páginas, dioceses ou 

paróquias com um link para nossa página web. Com este link você terá acesso a todas as notícias de 

nossa página, evitando assim a reprodução em suas páginas de material fotográfico não permitido.  

Pedimos a todos aqueles que gostariam de utilizar este método de publicação que nos informem para 

que possamos ter uma ideia do uso real de nosso material. 

Nosso link é: https://nemo.vaticannews.va/editor.html/content/vaticannews/pt.html   
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