ENCONTRO ECUMÉNICO
A Escola Profissional de Serviços Cidenai, em Santo Tirso, através do seu Clube
Europeu, organizou, no dia 27 de maio no auditório dos Bombeiros Voluntários Tirsenses,
um encontro ecuménico para debater o tema da Interculturalidade e Mobilidade no Espaço
Europeu. Este tópico, inicialmente proposto pela DGE para ser desenvolvido por todos os
Clubes Europeus das escolas nacionais, contou com a participação do Sr. Pe. Alberto Vieira e
do Sr. Dr. Abdul Rehman Mangá, para debater estas ideias em representação das suas
confissões religiosas.
O Sr. Pe. Alberto Vieira é natural da Trofa, tendo estudado em Coimbra, Roma e
Paris, esteve bastantes anos em Moçambique como missionário, e também marcou
presença noutros países africanos e ainda na América Latina, particularmente no México.
Apresentou as suas vivências, enquanto homem do mundo e como missionário, no campo
das culturas das migrações e dos impactos destes fluxos nas culturas e na sociedade que os
acolhem.
O Dr. Abdul Rehman Mangá, presidente do Centro Cultural Islâmico do Porto e
responsável pelo diálogo inter-religioso no norte, é natural de Moçambique, mas com
nacionalidade portuguesa e a viver em Vila Nova de Gaia. Tem sido uma voz ativa na
promoção do diálogo intercultural através das suas diversas palestras e de entrevistas nos
órgãos de comunicação social.
Estes dois oradores abordaram os temas da diversidade cultural e religiosa e da
necessidade de promover a identidade num clima de salutar diálogo entre as culturas e
povos.
Após as suas intervenções, os cerca de 90 alunos e professores colocaram as suas
questões ao painel de oradores, que de uma forma sábia e objetiva responderam sem
quaisquer constrangimentos.
Profs. Sérgio Sousa e Ricardo Sampaio
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