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Comunicado de imprensa 

DIÁLOGOS COM ANTÓNIO 2020 

Europa para onde vais? 

 

Os “Diálogos com António 2020” interrompidos devido à COVID-19, recomeçaram, no 

mês de Santo António, com transmissão em direto, nas redes sociais e projeção ao vivo na 

Igreja de Santo António dos Olivais (lugares limitados), nos dias 13, 20 e 26 de junho. 

Europa para onde vais - Dia 26 de junho, sexta, às 21:15 

Santo António foi o primeiro português com dimensão europeia. Saiu de Coimbra para 

Marrocos, naufragou no Mediterrâneo, foi acolhido em Itália, percorreu o Norte de Itália e 

o Sul de França. Cidadão do mundo, por onde passou foi um defensor intrépido da 

dignidade humana, não se alheou dos problemas concretos das pessoas, defendeu os frágeis 

e os oprimidos por todo o tipo de violência, privilegiou a força da palavra contra a força da 

violência, do ódio e da mentira. 

Hoje, cabe aos cidadãos da Europa decidir se querem uma Europa de instituições e 

estruturas ou uma Europa alicerçada no valor sagrado da pessoa humana. Uma Europa 

tolhida pelo medo ou alicerçada na esperança? Uma Europa guiada e patrocinada pelo deus 

dinheiro ou fundada nos valores da política como serviço, da economia como organização 

da partilha do bem comum e da cultura que respeita e valoriza a diferença? 

Neste Diálogos com António sobre a temática Europa para onde vais?, iremos abordar 

temas como a herança da Europa, princípios e valores europeus / a União Europeia e a 

Europa pós-Brexit e pós-pandemia/ na encruzilhada do medo e da esperança / política e 

cidadania, populismos e nacionalismos / viajantes e migrantes, abertura ao outro e 

diversidade. 

Ainda tem futuro a Europa, que Europa, que futuro? Connosco uma jornalista, um político, 

um viajante, um cientista, um professor universitário. 

Neste Diálogos com António os convidados são Gonçalo Cadilhe, Paulo Rangel e Carlos 

Fiolhais. A moderação é de Graça Franco, Américo Pereira fará a coordenação e Frei 

Severino Centomo será o anfitrião. 

Gonçalo Cadilhe, viajante e escritor, publicou livros como "Africa Acima" (2019), "Nos 

Passos de Magalhães" (2018) ou "Nos Passos de Santo António" (2016). Neste ultimo, o 

autor segue os passos de António desde Portugal até ao Norte de Itália e Sul de França, 

passando pela Andaluzia, Marrocos, Argélia e Sicília, reconstruindo uma viagem feita há 

oito séculos e descobrindo em Santo António um dos maiores viajantes da História de 

Portugal. 

https://santoantonio.live/2017/07/nos-passos-de-santo-antonio/
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Paulo Rangel nasceu em 1968, antes de Maio, cresceu entre Gaia, Porto e Gondomar, é 

licenciado em Direito pela Católica do Porto. É vice-presidente do Grupo do Partido 

Popular Europeu (Democratas Cristãos) no Parlamento Europeu. Define-se como cristão 

de cultura católica e como federalista. Adora a política e é um apaixonado pela Europa. 

Carlos Fiolhais fundou e dirige o Centro de Ciência Viva Rómulo de Carvalho. É 

Professor Catedrático de Física na Universidade de Coimbra. Publicou mais de 60 livros e 

participou em muitos outros, codirige as Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, é cronista 

regular do Público. Fundou e dirige o blogue De Rerum Natura. Com uma cultura 

invulgar, tem uma atividade intensa de divulgação e educação científica nas escolas, na 

imprensa, na rádio, na televisão e na Internet. 

Américo Pereira é Doutor em Filosofia, pela Universidade Católica Portuguesa, onde é 

professor. Tem mais de uma centena de publicações científicas, incluindo doze livros, nas 

áreas da Ontologia, Ética, Pensamento Português, Epistemologia, Filosofia da Religião, 

Filosofia Antiga e Filosofia Política. É colaborador da revista Mensageiro de Santo 

António. 

Graça Franco é licenciada em economia pela Universidade Católica Portuguesa e 

diplomada em Ciências da Informação pela mesma Universidade, Graça Franco iniciou a 

sua carreira de jornalista no Diário de Notícias em 1981. Fez parte do grupo de jornalistas 

fundadores do semanário Independente, do jornal diário Público e da TVI. É diretora de 

Informação do Grupo Renascença Multimédia. Colunista do Público (2000/2009) é 

atualmente colaboradora em vários programas da SIC Notícias, RTP e TVI. Autora do 

livro “Censura em Portugal 1820-1974” Lisboa, 1993, INCM. É casada e mãe de cinco 

filhos. 

Frei Severino Centomo - Chefe de Redação do "Mensageiro de Santo António". Guardião 

do convento de Santo António dos Olivais, em Coimbra, lugar onde, há 800 anos Fernando 

tomou o nome de António ao ser acolhido na comunidade dos Frades Franciscanos que 

viviam no ermitério de Santo Antão dos Olivais. 

Uma nota final: os convidados intervenientes manifestaram, unanimemente, o seu agrado 

por poder participar numa iniciativa tão interessante e ligada a uma das figuras mais 

eminentes e queridas do povo português; e prestaram generosamente a sua participação. 
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