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Comunicado de imprensa 

DIÁLOGOS COM ANTÓNIO 2020 

 

Uma das iniciativas mais interessantes do Jubileu 2020 foi, sem dúvida, a série dos 

“Diálogos com António”. Inicialmente previstos para os primeiros seis meses do ano 

jubilar, acabaram por ficar reduzidos aos primeiros três, devido à pandemia da COVID-

19, que obrigou a cancelar as três restantes sessões. 

Chegados ao mês de junho, o mês de Santo António, e tendo novamente a possibilidade 

de realizar algumas iniciativas com a participação de pessoas, sempre respeitando as 

normas propostas, achamos que não se deveria perder o trabalho já feito e devíamos 

recuperar as três temáticas em falta, embora num novo formato. 

Entendemos condensar as sessões durante o mês de Santo António, dois sábados e uma 

sexta feira, sempre às 21h15, em direto nas redes sociais, com projeção simultânea no 

adro da Igreja de Santo António dos Olivais, lugar onde António ingressou na Ordem 

Franciscana. 

Os convidados intervenientes em cada um dos Diálogos, participam por vídeo 

conferência, de forma a tornar a sessão mais segura e mais facilmente exequível. O 

público, entretanto, terá a disposição espaço suficiente (140 lugares marcados) e 

aconchegado para poder usufruir da melhor forma desta iniciativa. 

Começaremos no sábado, dia 13 de junho, festa de Santo António com o seguinte 

programa: 

18:30 – Missa campal no adro da Igreja de Santo António dos Olivais, em Coimbra, 

presidida pelo bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes; 

21:15 – Estreia do novo vídeo sobre Santo António e a comunidade de Santo António dos 

Olivais, um vídeo de 8 minutos com estreia simultânea nas redes sociais, com versões em 

português, italiano, inglês, francês e espanhol. 

Seguem-se imediatamente os Diálogos com António: Santo António, o monge, o 

frade, o santo. Os convidados intervenientes são: 

• Frei Luciano Bertazzo, franciscano conventual, diretamente de Pádua onde 

ensina Teologia e História da Igreja na Faculdade Teológica do Triveneto, 

Presidente do Instituto Teológico Santo António Doutor; 

• Frei Fabrizio Bordin, Delegado Provincial dos Frades Menores Conventuais e 

Pároco da Unidade Pastoral Franciscana de Chelas – Lisboa; 

• Frei Jorge Marques, Guardião da Comunidade da Casa - Igreja de Santo 

António, em Lisboa; 

• Pedro Teotónio Pereira, Coordenador do Museu de Lisboa – Santo António, da 

Câmara Municipal de Lisboa. 
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Os dois restantes “Diálogos” terão, respetivamente, as seguintes temáticas: 

- Sábado, 20 de junho: O dom frágil da vida. Os convidados serão: Ana Sofia Carvalho 

(moderadora), Margarida Neto, Carlos Costa Gomes, Pe. Nuno Santos e Secundino 

Correia. 

- Sexta feira, 26 de junho: 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. 
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