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“Um futuro comum solidário”
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José Manuel Pureza, investigador do CES e membro da Comunidade Cristã de Acolhimento João

XXIII, será um dos intervenientes. Foto: Direitos reservados.

“Em busca de um futuro comum solidário – DIALOP como plataforma de diálogo entre

cristãos e marxistas” é o título de um seminário que se realiza na próxima segunda-feira,

23 de maio, a partir das 15h00, por videoconferência.

Esta iniciativa cabe ao grupo de trabalho Policredos, do Centro de Estudos Sociais (CES),

da Universidade de Coimbra, e nela intervêm Cornélia Hildebrandt e José Manuel Pureza,

cabendo a moderação a Teresa Toldy.

Desvendando o tema do seminário, o Policredos explica: “O diálogo entre cristãos e

marxistas tomou vários rumos ao longo do tempo. O discurso do Papa Francisco sobre os

desafios socioeconómicos, ecológicos e culturais do nosso tempo abre espaço para a busca

de convergências entre marxismo e cristianismo – tradicionalmente vistos como campos
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opostos. O projeto DIALOP (Projeto Diálogo Transversal) busca aprofundar ou

intensificar essa busca de complementaridades e harmonias para encontrar a ação

transformadora necessária.”

Este projeto deu já origem a vários encontros, inicialmente impulsionados por Franz

Konreif, membro do movimento dos Focolares, na Áustria, e o secretário-geral do Partido

Comunista austríaco, Walter Baeir, que, em 2014, e em conjunto com o actual primeiro-

ministro grego, Alexis Tsipras, foram recebidos pelo Papa Francisco em audiência.

Outra das iniciativas foi a publicação do livro com textos do Papa Francisco, Franz

Konreif, Walter Baeir, Cornélia Hildebrandt ou José Manuel Pureza, entre outros, com o

título Europe as a Common – Exploring Transversal Social Ethics (“A Europa como um

espaço comum – Explorando éticas sociais transversais”, em tradução livre). O texto do

Papa tem o título “A opção preferencial pelos pobres – um critério-chave para a

autenticidade cristã” e corresponde à sua alocução na audiência geral de 19 de Agosto de

2020.

Cornélia Hildebrandt é copresidente da Transform! Europa, rede de 39 organizações

europeias de 23 países associados ao Partido da Esquerda Europeia. José Manuel Pureza,

por sua vez, é professor de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da

Universidade de Coimbra e investigador do CES e membro da Comunidade Cristã de

Acolhimento João XXIII. É também dirigente e foi deputado do Bloco de Esquerda. A

moderadora é professora de Ética da Universidade Fernando Pessoa e investigadora do

CES. Na página desta instituição, podem encontrar-se mais informações e a ligação de

acesso ao seminário.
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