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Os primeiros 10 anos

C

om esta edição de Nova Cidadania perfazem-se dez anos de publicação.
O Conselho Editorial reuniu-se em almoço de trabalho, no passado dia
16 de Junho, para assinalar a efeméride e preparar os próximos dez anos.
A revista promoveu, em associação com o Instituto de Estudos Políticos
da Universidade Católica Portuguesa, um ciclo semanal de 14 palestras,
seguidas de jantar, sob o tema “Portugal 2009: Bloqueios e Desafios”. Elas ocupam boa
parte desta edição e assinalam o 10º aniversário da revista.
O ponto de partida para o ciclo de palestras foi o ano eleitoral: durante o ano de 2009,
realizam-se três eleições em Portugal: para o Parlamento europeu, já ocorridas a 7 de
Junho, legislativas, a 27 de Setembro, e autárquicas, a 11 de Outubro. Assinalando esta
conjugação eleitoral, Nova Cidadania e o Instituto de Estudos Políticos da Universidade
Católica Portuguesa, propuseram-se contribuir para o debate sobre os principais
bloqueios e desafios que o país enfrenta. Catorze personalidades públicas nacionais
foram convidadas a apresentar uma comunicação sobre o que consideram ser os
principais bloqueios e desafios para o desenvolvimento do país, seguido de um período
de debate e de um jantar na sala D. Henrique, o Navegador do IEP-UCP.
Cada orador foi convidado a eleger um ou vários bloqueios que considerasse
fundamentais para explicar as dificuldades de Portugal, sendo estas entendidas
relativamente ao desenvolvimento médio europeu. Cada orador escolheu livremente
o(s) domínio(s) que entendeu: político, económico, social, cultural, etc. Poderiam
também querer ou não integrá-los numa perspectiva histórica. E diriam se a esses
bloqueios correspondem ou não desafios exequíveis para os ultrapassar. Pela parte de
Nova Cidadania e do Instituto de Estudos Políticos, o desafio que colocámos a todos os
oradores é que desafiassem com total liberdade o pensamento convencional.
Desafiar o pensamento convencional foi precisamente o que nos propusemos fazer com
Nova Cidadania ao longo destes últimos 10 anos. Dado que ninguém é bom juiz em
causa própria, deixamos aos leitores a avaliação sobre o percurso percorrido até aqui.
Pela nossa parte, estamos preparados para os próximos 10 anos. Entretanto, o site da
revista foi lançado em www.novacidadania.pt Os assinantes receberão uma palavrapasse que lhes permitirá aceder a todos os artigos dos primeiros 10 anos.
Boa leitura e boas férias.
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