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Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Isabel Capeloa Gil,
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras,
Senhor Presidente do Conselho Estratégico do IEP, Dr. Pedro Norton,
Senhor Director do Instituto de Estudos Políticos, Prof. João Carlos Espada
Distintos Convidados, Senhoras e Senhores, Caros Amigos,
Queria também eu começar por me associar às palavras de homenagem ao Embaixador
Frank Carlucci — que deu um contributo decisivo para o sucesso da transição à
democracia em Portugal. Frank Carlucci teve o grande mérito de ajudar a promover o
diálogo entre as forças democráticas portuguesas com vista à defesa da democracia
constitucional-pluralista. Exprimiu de forma eloquente a liderança americana na defesa
da democracia à escala mundial. Esta liderança contribuiu decisivamente para o sucesso
da Terceira Vaga de democratização — que terá tido início em Portugal, em 1974, e
depois conheceu a segunda fase com a queda do Muro de Berlim, em 1989.
Tem sido sempre neste espírito de diálogo entre diferentes vozes da vasta família
democrática que promovemos o Estoril Political Forum. E foi com muito gosto que
preparámos para este ano mais um programa especial. Trata-se de um programa muito
vasto, que não me é possível passar aqui em revista integralmente, mas que todos podem
encontrar na documentação fornecida aos participantes, na recepção.
O tema central deste ano, Patriotism, Cosmopolitanism and Democracy, estará em
discussão em inúmeros painéis ao longo de todo o programa. O debate sobre este tema
será directamente inaugurado já na próxima sessão e prosseguirá na Palestra Memorial
Ralf Dahrendorf que precederá no nosso Jantar Raymond Aron desta noite.
Como é tradição, teremos também ao longo do programa os clássicos almoços Luigi
Einaudi e George Washington, bem como os jantares Winston Churchill e Konrad

Adenauer — após o qual, na Quarta-feira, se seguirá a Noite de Gala da nossa
Associação Académica, com os famosos Lisbon Swingers.
É ainda um enorme prazer podermos contar com os membros do nosso International
Advisory Board, os professores Raymond Plant, Paul Flather, Zdzislaw Mach, James
Muller, Anthony O’Hear e Clifford Orwin. O presidente do nosso International Advisory
Board, Marc Plattner, dá-nos o privilégio de presidir à Palestra Ralf Dahrendorf deste
ano, que será proferida por outro grande amigo de longa data do Estoril Political Forum,
o Professor William Galston..
Como é também tradição, teremos na quarta-feira à tarde a entrega do Prémio Fé e
Liberdade, que este ano temos a honra de atribuir ao Engenheiro Fernando Magalhães
Crespo — que foi durante muitos anos Presidente da Rádio Renascença, Emissora
Católica Portuguesa. O homenageado será apresentado pelo Professor Manuel Braga da
Cruz, antigo Reitor da Universidade Católica e membro fundador do nosso Instituto de
Estudos Políticos e da nossa Direcção. A sessão será presidida pela Senhora Reitora,
Professora Isabel Capeloa Gil, a quem agradecemos a honra da sua presença.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O nosso programa não seria possível sem o apoio de vários amigos e patrocinadores,
alguns dos quais estarão connosco ao longo destes dias. Gostaria de lhes exprimir aqui o
nosso reconhecido agradecimento:
Em primeiro lugar, o Banco BPI, o nosso mais antigo patrocinador, que estará
representado pelo Dr. José Pena do Amaral.
A Jerónimo Martins/Biedronka, presidida até há pouco pelo Senhor Alexandre Soares
dos Santos -- a quem tivemos o privilégio de atribuir há quatro anos o Prémio Fé e
Liberdade.
William Hasselberger, presidente da Washington Global Energy Investors, que volta a
estar connosco este ano.
Wilhelm Hofmeister, director para Portugal e Espanha da Fundação Konrad Adenauer,
que também estará connosco este ano.

Charles Powell, director do Real Instituto Elcano de Madrid, que na terça-feira presidirá
ao Adolfo Suarez Memorial Debate, em associação com o Instituto Atlántico de
Gobierno, .
Danilo Petranovich, director do Abigail Adams Institute, de Cambridge, Massachusetts,
que na quarta-feira promove o painel sobre What is a Nation?
Lamentamos que José Maria Lopez-Navarro, representante da NATO, não poderá estar
connosco este ano na sessão de amanhã dedicada ao reforço da NATO — em que o
principal orador será o Embaixador de Portugal na Nato, Embaixador Luís de Almeida
Sampaio. Temos muito gosto em poder contar mais uma vez nesta sessão sobre a NATO
com a presença da nossa amiga da Heritage Foundation, Bridgett Wagner, e pelo Senhor
Deputado Júlio Miranda Calha, Presidente do Conselho Português do Atlântico.
Last but certainly not least, estamos gratos pelo apoio da Câmara Municipal de Cascais e
pela presença do seu Presidente, Dr. Carlos Carreiras, bem como do seu Vice-Presidente,
Dr. Miguel Pinto Luz, que nos têm amavelmente apoiado desde 2011.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Gostaria agora de terminar com algumas palavras em inglês, especialmente dirigidas aos
nossos convidados estrangeiros.
Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Institute for Political Studies of the Catholic University of Portugal, I
would like to thank you all for coming to this 26th edition of the Estoril Political Forum.
This is a kind of club of friends of liberty that has grown over the years. It was not made
by a central decision, or a central command. It has grown. It has evolved gradually
through the free interaction and cooperation of free and decentralised individuals and
institutions that have felt at home and have enjoyed these annual meetings.
Some of our Portuguese colleagues, from other Universities, are sometimes surprised by
the success of this unplanned evolution of what has become a great institution of friends
of liberty. However, whenever they join us and visit us at the Estoril Political Forum,
they, too, are touched by the atmosphere of orderly liberty which we celebrate in these
meetings.

We may well be facing today new threats to liberty. But we remain confident on the
charm and strength of liberty. One of our intellectual heroes, Raymond Aron, whom we
will honour in our first dinner this evening, concluded his Mémoires , in 1983, thirty-five
years ago, with the following words, which I would like to recall in his own language:
“Si je m’abandonnais à mes humeurs noires, je dirais que toutes les idées, toutes
les causes pour lesquelles j’ai luté apparaissent mises em péril au moment même où l’on
m’accorde, rétrospectivement, que je n’avais pas tort dans la plupart de mes combats.
Mais je ne veux pas céder au découragement . Les régimes pour lesquels j’ai plaidé et
dans lesquels certains ne voient plus qu’un camouflage de pouvoir, sont fragiles et
turbulents; mais, tant qu’ils resteront libres, ils garderont des resources insoupçonnées.”

Muito obrigada.

