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Um Clube de
Amigos da Liberdade
Em nome do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, gostaria
de agradecer a todos por terem vindo a esta 25ª edição do Estoril Political Forum.

Q

ueria também eu começar por me associar às
palavras de homenagem
ao Dr. Mário Soares,
um exemplo, para as
gerações mais novas,
na defesa da Liberdade
e da Democracia. O Dr. Mário Soares teve
o grande mérito de conseguir identificar e
combater ameaças autoritárias vindas de
diferentes campos políticos.
Foi com muito gosto que preparámos
para este ano mais um programa especial
do Estoril Political Forum. 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, Defending
the Western Tradition of Liberty Under
Law, 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 nos dois painéis seguintes.
A encerrar esta tarde, teremos o primeiro
jantar IEP Alumni, já referido pelo Professor
Espada. Temos algumas surpresas para esse
jantar, mas não posso divulgá-las já. Depois
do jantar de hoje teremos uma pequena
inovação — apenas pequena e bastante
reformista, estejam descansados, pois nós
somos contra “the despotism of innovation”.
Trata-se de uma “After Dinner Conversation”: Reading, Walking and Living with
the Great Books será o tema abordado por
Anthony O’Hear e Miguel Monjardino, sob
a moderação de Nuno Sampaio, Alumnus
IEP e Assessor do Presidente da República.
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Como é tradição, teremos ao longo do
programa os clássicos almoços Luigi Einaudi
e George Washington, bem como o jantar
Winston Churchill. Um agradecimento
especial é devido ao senhor Embaixador
de Itália, Senhora Embaixadora do Reino
Unido, e Chargée d’Affaires da Embaixada
dos EUA, por voltarem a estar connosco
este ano. Também agradecemos a presença
da senhora Embaixadora de Israel, que
presidirá ao painel sobre Challenges to
Liberty Around the World. Finalmente, o
nosso Encontro terminará na quarta-feira
à noite com o também já clássico jantar
Konrad Adenauer e a presença do Senhor
Embaixador da Alemanha. Segue-se a Noite
de Gala da nossa Associação Académica,
com os famosos Lisbon Swingers.
Merece ainda uma menção especial a
presença de Javier Lasquetti, vice-reitor da
Universidade Francisco Marroquin, e James
Nichols, do Claremont McKenna College,
que regressa ao Estoril Political Forum
depois de muitos anos. É ainda um enorme
prazer podermos contar com os membros
do nosso International Advisory Board, os
professores Gabriel Calzada, Paul Flather,
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Zdzislaw Mach, James Muller, Anthony
O’Hear, Clifford Orwin. O presidente do
nosso International Advisory Board, Marc
Plattner, dá-nos o privilégio de proferir a
Palestra Ralf Dahrendorf deste ano.
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 Professor Cónego João Seabra. O
homenageado será apresentado pelo Professor
Guilherme de Almeida e Brito, vice-director
da Católica Lisbon School of Business and
Economics, e a sessão será presidida pela
Senhora Reitora, Professora Isabel Gil. Nesta
mesma sessão o nosso Amigo Robert Royal,
presidente do Faith and Reason Institute em
Washington, DC, prestará ainda uma breve
homenagem a Michael Novak, que foi um
grande amigo do IEP e proferiu a Palestra
Anual Alexis de Tocqueville em 2001.
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 três anos o Prémio Fé e Liberdade. William Hasselberger, presidente da
Washington Global Energy Investors, que
infelizmente não poderá estar connosco
este ano. Wilhelm Hofmeister, o sucessor
de Thomas B. Stehling como director para
Portugal e Espanha da Fundação Konrad
Adenauer, que falará no jantar de encerra-
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mento, em memória de Konrad Adenauer.
José Maria Lopez-Navarro, representante
da NATO, que será orador na sessão de
amanhã dedicada ao reforço da NATO,
presidida pelo nosso Embaixador na NATO,
Luís de Almeida Sampaio, pela nossa amiga
da Heritage Foundation, Bridgett Wagner
e pelo Senhor Deputado Júlio Miranda Calha, Presidente do Conselho Português do
Atlântico. Charles Powell, director do Real
Instituto Elcano de Madrid, que na quarta-feira presidirá ao Adolfo Suarez Memorial
Debate. Danilo Petranovich, director do
Abigail Adams Institute, de Cambridge,
Massachusetts, que amanhã à tarde presidirá ao painel sobre Tocqueville’s Enduring
Lessons of Liberty. Last but certainly not
least, a Câmara Municipal de Cascais e o
seu Presidente, Dr. Carlos Carreiras, que
nos tem amavelmente apoiado desde 2011.
Gostaria agora de terminar com algumas
palavras em inglês, especialmente dirigidas

aos nossos convidados estrangeiros.
***
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 25th 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 tou-

ched 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. […]
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.”1
Muito obrigada.

O Enfraquecimento
do Ocidente?

A Situação Política em França no contexto
da situação na Europa e nos EUA
A questão perante esta mesa redonda é se podemos ou não constatar que um enfraquecimento do Ocidente está a decorrer. Eu gostaria de alterar a questão e perguntar: o que estará realmente a enfraquecer? Será que é a fé na liberdade sob a lei? Ou será outra coisa?

H

á dez anos, fui convidada para participar
no Political Forum
pela primeira vez e
apresentei um paper pro-europeísta
bastante inflamado
sobre “O Futuro da Constituição Europeia com
base nas Eleições Presidenciais Francesas de
Maio de 2007” (Nicolas Sarkozy acabara de
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ser eleito). A maioria dos membros do painel
eram eurocéticos assumidos e acolheram,
de forma entretida, o meu discurso com
graciosidade. Dez anos mais tarde, no meio
de outra Eleição Presidencial, regresso, talvez
não mais sábia, mas certamente mais velha, e
mais interessada do que nunca em entender
a situação política de França no contexto da
Europa e dos EUA. Nos últimos dez anos
não houve tempo para absorver o que tem
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