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praticamos a variedade.
As nossas fronteiras são basicamente
os princípios da liberdade e da responsabilidade pessoal, do Governo representativo sob o estado de direito, bem como
a aliança Ocidental dos países livres. E é
com muita satisfação que relembro que
este mesmo hotel que nos acolhe é um
símbolo destes ideais. Foi aqui que os aliados Anglo-Americanos estiveram baseados durante a Segunda Guerra Mundial.
Um dos nossos heróis intelectuais, Sir
Isaiah berlin, esteve também aqui durante
a guerra. E quando eu o visitei, em 1994,
na sua casa em Headington, nos subúrbios de Oxford, ele perguntou-me onde é
que eu vivia em Portugal. Eu respondi que
vivia numa pequena vila chamada Estoril
que ele certamente não conheceria. Ele
respondeu de imediato “Claro que conheço o Estoril. O Hotel Palácio ainda está
lá?”, eu respondi “com certeza, é o nosso
melhor hotel”. Então perguntou-me “O
porteiro principal do Hotel Palácio ainda
é o Sr. Pinto?”. Fiquei sem palavras. “A
que propósito é que sabe o nome do porteiro principal do Hotel Palácio”, consegui

Churchill descreveu
este princípio
emergente da
Magna Carta (...)
o rei não deve estar
abaixo dos homens,
mas abaixo de Deus
e da lei
finalmente dizer. E ele respondeu de forma solene, “Porque ele era um indivíduo
muito decente que ajudou muitos judeus a
escaparem para a América”.
Isto, meu amigos, diz-vos em poucas
palavras quais são as nossas fronteiras. E
uma vez clarificadas estas fronteiras, bastante clarificadas, devo dizer, nós praticamos aquilo que anunciamos: liberdade

e concorrência livre entre visões rivais.
Esta concorrência deve ser desenvolvida, como sempre foi entre nós, sob as
regras gerais de boa conduta, as regras
gerais de gentlemanship. Agora, se um
filósofo pós-moderno se dirigisse a nós
e nos pedisse para definir o “comportamento gentleman”, a minha resposta
tem sido a mesma desde a Arrábida em
1993: o “comportamento gentleman” é
aquele que as nossas bisavós esperariam
que adoptássemos.
Se, todavia, o nosso filósofo pós-moderno insistisse, receio que só poderia acrescentar uma das muitas e
muito tocantes lições que Karl Popper
me ensinou há bastante tempo:
“Um gentleman é alguém que não se
leva a ele próprio demasiado seriamente, mas que está preparado para levar
as suas responsabilidades muito seriamente, especialmente quando a maioria
das pessoas à sua volta falam apenas
sobre os seus direitos”.

Obrigado.

Lei, Liberdade e Poder
Foi com muito gosto que preparámos para este ano mais um programa especial do EPF.

Q

ueria também eu começar por agradecer as amáveis palavras da Senhora
Reitora da Universidade Católica Portuguesa,
do senhor Presidente
da Câmara de Cascais e do Presidente
do nosso Conselho Estratégico. A vossa presença nesta sessão de abertura é
para nós um privilégio e um prazer, que
muito agradecemos.
Foi com muito gosto que preparámos
para este ano mais um programa especial
do Estoril Political Forum. Trata-se de

POR
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um programa muito vasto, que não me é
possível passar aqui em revista integralmente, mas que todos podem encontrar
na documentação fornecida aos partici-

pantes, na recepção.
O tema central deste ano, como referiu o Professor Espada, são os 800 anos da
Magna Carta. Começamos precisamente com um painel sobre “A Magna Carta
Hoje”. O Professor Anthony O’Hear fará
uma intervenção inicial, após a qual haverá um brevíssimo intervalo de 15 minutos apenas. Segue-se a Mesa Redonda
sobre o mesmo tema em que a intervenção inicial será comentada e discutida.
Depois da Mesa Redonda sobre a
Magna Carta, teremos o nosso já tradicional painel em memória de Raymond
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Aron. Em seguida, temos o raro privilégio de ter connosco o biógrafo autorizado de Margaret Thatcher e antigo director de The Telegraph e da Spectator de
Londres, Dr. Charles Moore — que virá
proferir a nossa tradicional Palestra em
memória de Ralf Dahrendorf.
A terminar o dia de hoje, teremos o
nosso já clássico jantar polaco em memória de Bronislaw Geremek — e queremos renovar os nossos agradecimentos ao senhor Embaixador da Polónia,
Bronisalaw Misztal, que tanto nos tem
apoiado. Queremos agradecer a presença e o apoio dos senhores Embaixadores
da Letónia, República Checa, Eslováquia
e Hungria que tornaram possível a vinda
ao Estoril de oradores dos seus países,
designadamente para o painel que amanhã dedicamos à “Eastern Partnership”.
Teremos amanhã e quarta-feira vários painéis dedicados à União Europeia,
incluindo o já clássico debate com estudantes do EUROPAEUM, na quarta-feira
à tarde, liderado por Paul Flather, secretário-geral do EUROPAEUM. Na mesma
tarde de quarta-feira, pelas 16h, teremos
este ano o especial privilégio de ter um
painel com o Dr. José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, que nos dá a honra de dirigir no IEP
o Centro de Estudos Europeus.
Mas gostaria ainda de salientar que
tivemos a preocupação de assegurar a
variedade de outros painéis temáticos.
Estes incluem o Brasil, África, Ásia, bem
como o bicentenário de Waterloo, em
que será orador principal o Professor José
Miguel Sardica, director da Faculdade de
Ciências Humanas da Universidade Católica. Uma referência especial é devida ao painel sobre “Relançar Portugal”,
amanhã pelas 16 horas, que culmina um
ciclo de cinco colóquios promovidos pelo
IEP em colaboração com a SEDES. À Comissão Organizadora, constituída pelos
Professores Manuel Braga da Cruz, João
Salgueiro, Fernando Ribeiro Mendes,
Paulo Sande e Rui Ramos — que estarão
presentes amanhã no painel, juntamente com a professora Mónica Dias e a Dra.
Graça Franco, da Rádio Renascença —
queremos aqui deixar os nossos agradecimentos muito especiais.
Gostaria também de destacar a cerimónia de atribuição do Prémio Fé e Liberdade, que este ano distingue o Padre
Lino Maia, Presidente da Confederação
Nacional das Instituições de Solidarie-
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dade, que será apresentado pelo Senhor
Professor Mário Pinto.
Merece ainda uma menção especial a
presença de professores da Universidade
Jagiellonian, de Cracóvia, e da Universidade Católica Pazmány Peter, de Budapeste, com quem o IEP acabou de celebrar
dois “Double-Degrees” com o nosso MA
in Governance, Leadership and Democracy Studies. É ainda um enorme prazer podermos contar com os membros
do nosso International Advisory Board,
os professores Marc Plattner, Raymond
Plant, Anthony O’Hear, Clifford Orwin,
Paul Flather e Susan Shell.
O nosso programa não seria possível
sem o apoio de vários amigos e patrocinadores, alguns dos quais estarão representados na Palestra Dahrendorf de logo
à tarde. 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 no ano passado o
Prémio Fé e Liberdade.
William Hasselberger, presidente da
Washington Global Energy Investors.
Thomas B. Stehling, director para
Portugal e Espanha da Fundação Konrad
Adenauer, que falará no jantar de encerramento, em memória de Konrad Adenauer.
Os Embaixadores da Polónia, Itália,
Reino Unido, Estados Unidos da América e Alemanha que estarão presentes nos
jantares em memória de Bronislaw Geremek, Luigi Einaudi, Winston Churchill e
de Konrad Adenauer, bem como no almoço em memória de George Washington. E ainda a Senhora Embaixadora de
Israel, que estará presente na homenagem a Jan Karski, na tarde de amanhã.
O IPDAL, Instituto para o Desenvolvimento da América Latina, que estará
representado pelo seu Presidente, Dr.
Paulo Neves.
O Washington International Studies
Council, com sede em Oxford, que estará
representado pelo seu presidente, Doutor Robert Schuettinger.
Last but certainly not least, a Câmara
Municipal de Cascais e o seu Presidente,
Dr. Carlos Carreiras, que nos tem dado
um apoio decisivo ao longo dos últimos
cinco anos.

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 23rd 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 people 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. This charm of liberty was immortalised by one of our heroes, Alexis de
Tocqueville, whom I would like to quote
in his own language:
“Je ne crois pas non plus que le véritable amour de la liberté soit jamais né de
la seule vue des biens matériels qu’elle
procure; car cette vue vient souvent à
s’obscurcir. Il est bien vrai qu’à la longue la liberté amène toujours à ceux qui
savent la retenir l’aisance, le bien-être,
et souvent la richesse ; mais il y a des
temps où elle trouble momentanément
l’usage de pareils biens; il y en a d’autres
où le despotisme seul peut en donner la
jouissance passagère. Les hommes qui
ne prisent que ces biens-là en elle ne
l’ont jamais conservée longtemps.
Ce qui, dans tous les temps, lui a attaché si fortement le cœur de certains
hommes, ce sont ses attraits mêmes,
son charme propre, indépendant de ses
bienfaits ; c’est le plaisir de pouvoir parler, agir, respirer sans contrainte, sous
le seul gouvernement de Dieu et des lois.
Qui cherche dans la liberté autre chose
qu’elle-même est fait pour servir.”

Muito obrigada.

