
  
https://santoantonio.live  

 

 

Comunicado de imprensa 

DIÁLOGOS COM ANTÓNIO 2020 

O dom frágil da vida 

 

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 dia 13, 20 e 26 de junho. 

 

 

O dom frágil da vida - Dia 20 de junho, sábado, às 21:15 

Este tema foi agendado muito antes da COVID-19 nos confrontar com a fragilidade da 

vida e nos questionar acerca das opções políticas, sociais e económicas que nos têm 

conduzido a uma cada vez maior desigualdade, colocando a nu a vulnerabilidade de 

todos, mas sobretudo dos mais frágeis. Neste tempo de pós pandemia, seguindo o 

exemplo de Santo António, o amigo dos pobres e dos desprotegidos, a solidariedade que 

vai ser exigida a cada um de nós vai ser muito mais exigente e convoca-nos para novos 

desafios no domínio da saúde, da ética e da economia. 

Neste Diálogos com António os convidados são Margarida Neto, Carlos Costa Gomes e 

Pe. Nuno Santos. Ana Sofia Carvalho irá moderar e Frei Severino Centomo será o 

anfitrião. 

Margarida Neto - Psiquiatra na Casa de Saúde do Telhal, da Ordem Hospitaleira de São 

João de Deus. Faz parte da Associação de Médicos Católicos e é uma das responsáveis 

pelo Gabinete de Escuta do Patriarcado de Lisboa. 

Carlos Costa Gomes - Doutor em Bioética e Licenciado em Teologia. Docente e 

investigador do Instituto de Bioética na Universidade Católica Portuguesa (IB-UCP). 

Coordenador da Revista Portuguesa de Bioética. Presidente da Direção Nacional do 

Centro de Estudos de Bioética. 

Nuno Santos - Padre da diocese de Coimbra e reitor do Seminário. Diretor do 

Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações e Assistente do Secretariado da 

Pastoral da Família. Assistente convidado da Universidade Católica do Porto. Membro 

da Comissão de Ética dos CHUC. 
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Ana Sofia Carvalho - Professora no Instituto de Bioética da Universidade Católica 

Portuguesa. Membro do Grupo Europeu de Ética para a Ciência e Novas Tecnologias da 

Comissão Europeia e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Chair-

Older da Cátedra UNESCO em Bioética. 

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. 

 

O último “Diálogos com António” terá lugar na sexta feira, 26 de junho sobre a temática 

Europa, para onde vais?. Os convidados serão; Graça Franco (moderadora), Gonçalo 

Cadilhe, Paulo Rangel, Carlos Fiolhais e Américo Pereira (coordenador). 

 

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. 

 

Para mais informações: https://santoantonio.live 

Frei Severino Centomo 

frei.severino@gmail.com 

+351 967 854 233 

Secundino Correia 

mensageirosa@gmail.com 

+351 965 549 480 
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