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PENSAR
PORTUGAL

30 anos de Portugal na Europa
Em www.institutosacarneiro.pt temos um novo
site com notícias, material produzido nas nossas
actividades e uma selecção de citações de
Francisco Sá Carneiro. Visite!

CCB, Lisboa, 29.Janeiro.2016

Edições
Sá Carneiro
Novas edições
disponíveis na
Livraria virtual

http://www.institutosacarneiro.pt/shop.php
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30 anos de Portugal na Europa

O Presidente do IFSC a receber os convidados

Rui Machete e Vítor Martins

Jaime Gama e Maria João Avillez

“Portugal precisa de apoio
internacional generalizado e
merece-o. Esse apoio, venha
de onde vier, tem de respeitar
a nossa independência e uma
rigorosa não ingerência nos
nossos assuntos.”
Francisco Sá Carneiro

José Matos Rosa

Palavra de...

Jorge Moreira da Silva

Luís Montenegro

PORTUGAL NA EUROPA

Assinalar 30 anos de participação de Portugal na Europa é
uma oportunidade para debatermos o nosso projecto comum.
Tem de ir mais além do que o balanço entre o que Portugal ganhou
nestas 3 décadas e do quanto a União Europeia beneficiou com a
adesão do nosso País e o empenho dos portugueses.
Mais do que olhar para o passado devemos, assim, olhar para
o futuro, para a Europa que queremos ser, onde queremos viver e
que queremos ajudar a construir.
Sabemos que existem alguns poucos em Portugal que se opõem (e
sempre se opuseram) ao projecto europeu, mas a grande maioria
dos decisores políticos, dos dirigentes empresariais e sindicais, dos
responsáveis da sociedade civil e da generalidade dos cidadãos do

nosso País defenderam e defendem a nossa participação na EU.
E podemos pensar (e em parte até quantificar) o que teríamos
perdido se tivéssemos mantido a política do “orgulhosamente
sós”. Estar fora da UE e fora do Euro nestes tempos conturbados de
crise económica e financeira teria sido trágico para Portugal.
O Instituto Sá Carneiro foi convidado pelo Presidente do PSD
para colaborar na produção de iniciativas de reflexão e de debate
que irão ocorrer ao longo do ano em diversos locais do País. A
iniciativa do CCB do passado dia 29 de Janeiro centrada na nossa
Adesão às Comunidades Europeias foi apenas a primeira. Outras
se seguirão.

Carlos Coelho

