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Local 
CONGRESSO  A realizar em 2022, em data anunciar, 
na cidade de Gouveia, o Congresso Internacional: 
A Bíblia na Cultura Ocidental constitui "uma oportu-
nidade de conhecimento da Bíblia - obra traduzida 
em mais de 2.400 idiomas - e, simultaneamente, 

uma oportunidade de reler o que se entende por 
'civilização ocidental' e cidadania", em que "a refle-
xão dos princípios e valores revísitados assume-
se como um exercício cívico que torna visível os 
conceitos de liberdade, justiça e solidariedade". 

  

Gouveia prepara Congresso 
Internacional sobre a Bíblia 
Eventos envolvendo renomados palestrantes vão decorrer, amanhã e no sábado, no Teatro-Cine desta cidade. 

Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt 

Amanhã, dia 1 de julho, e no 
próximo sábado, dia 3, vão decor-
rer no Teatro-Cine de Gouveia dois 
eventos preparatórios do Congresso 
Internacional: A Bíblia na Cultura 
Ocidental e que irão trazer até esta 
cidade um vasto conjunto de pales-
trantes. A temática central destes 
eventos preparatórios incide na Bí-
blia, cuja leitura, ao longo dos mi-
lénios, influenciou o pensamento 
das pessoas, a vida de comunidades 
e a história das civilizações. 

O programa tem início amanhã, 
dia 1 de julho, pelas 14.15 horas, 
com o discurso de boas vindas  

do presidente do Município de 
Gouveia, Luís Tadeu, e a posterior 
inauguração da Exposição Filaté-
lica Bíblia Global: 'A Bíblia na Arte 
Postal' dos países do mundo. 

Seguir-se-á a Conferência do 
Cardeal Gianfranco Ravasi, do 
Conselho Pontifício da Cultura, 
sob a temática 'Bíblia, uni código 
para compreender a cultura ocidental'. 

Pelas 15.45 horas irá decorrer 
olançamento e ritual de oblitera-
ção do selo dos CTT comemorativo 
dos 1600 anos do Nascimento de 
São Jerónimo, primeiro tradutor 
da Bíblia para Latim, a famosa e 
influente ̀ Vulgata'. 

Para finalizar o programa de 
amanhã, 1 de julho, irá decorrer o  

lançamento da obra completa em 
6 volumes de 'A Bíblia em Portugal: 
25 séculos de traduções e modelações, 
de Frei Herculano Alves, com en-
quadramento do Cardeal-Patriarca 
Dom Manuel Clemente (Univer-
sidade Católica Portuguesa), sob  

o tema 'Portugal, um país bíblico?'. 
Usarão da palavra para apresenta-
ção dos diferentes volumes: Luís 
Carlos Amaral, da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto; 
Eugénia Magalhães, do Instituto 
de Estudos Avançados em Catoli-

  

cismo e Globalização; D. Manuel 
Felício, Bispo da Guarda; Carlos 
Fiolhais, Rómulo Centro Ciência 
Viva da Universidade de Coimbra; 
e José Eduardo Franco, Cátedra de 
Estudos Globais da Universidade 
Aberta. 

No sábado, dia 3 de julho, irá 
realizar-se a Gala de entrega de pré-
mios do Bíblia Moov, um concurso 
de vídeo que se baseia na interpre-
tação criativa de textos da Bíblia, 
e que ilustram princípios que são 
a base cultural e ética dos valores 
de cidadania da nossa sociedade. 
A entrada para a gala é livre, mas 
sujeita a inscrição prévia através 
do endereço catedraestudosglobais. 
ceg.uab@gmail.com 
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"UM LIVRO QUE NOS FAZ 

CORDAR, SONHAR E SORRIR" 
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A BÍBLIA 
NA CULTA 
OCIDE 

CONGRESSO  Amanhã e sábado 
- dias 1 e 3 de julho - vão decorrer 
no Teatro-Cine de Gouveia dois 
eventos preparatórios do 'Con-
gresso Internacional: A Bíblia na 
Cultura Ocidental' que também 
terá lugar nesta cidade. v p.11 

CAMPEÕES  A Escola de Des-
porto de Gouveia foi a vencedora 
do Torneio Regresso de Iniciados 
promovido pela Associação de 
Futebol da Guarda, depois de uma 
notável reviravolta no derradeiro 
jogo da prova. v  última p. 

FUNDADOR JOSÉ DE ALMEIDA MOTTA I DIRETORA LILIANA CARONA 1 TRIMENSAL (QUARTA-FEIRA), 30 JUNHO DE 2021 1 ANO 108.° I N.° 4817 I PREÇO AVULSO 1,00 € 

Pandemia cancela 
Festas do Senhor 
do Calvário 2021 
Tal como o ano passado, a situação pandémica 
que vivemos, levou ao cancelamento das Festas 
do Senhor do Calvário. O anúncio foi feito pelo 
município gouveense que, entretanto, anunciou 
a realização de várias atividades e espetáculos 
no âmbito da iniciativa 'Gouveia - Um Verão 5 
Estrelas', entre 3 de julho e 15 de agosto. v p.3 

Candidatos do PS 
querem novo rumo 
para este concelho 
A apresentação dos candidatos do PS à Cãmara e 
Assembleia Municipal de Gouveia - Ana Freitas 
e Pedro Carvalho, respetivamente - contou com a 
presença de Ana Mendes Godinho. 'Faz que Mude' 
é o mote para a candidatura dos socialistas que 
tem o deputado à Assembleia da República, Santi-
nho Pacheco, como mandatário. v p.9 

Desportivo jogou 
a final mas perdeu 
frente ao Trancoso 
Na final do Campeonato Distrital da Associa-
ção de Futebol da Guarda (AFG), disputada no 
passado sábado, o Desportivo de Gouveia acabou 
derrotado pelo Trancoso, no desempate através 
da marcação de grandes penalidades. No dia se-
guinte, a equipa de Sub-20 recebeu as faixas pela 
vitória no Campeonato de Esperanças. V  p.20 


