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Helena Vaz da Silva

Helena Vaz da Silva

(1939-2002)

“É de Cultura como instrumento para a felicidade, como arma para o
civismo, como via para o entendimento dos povos que vos quero
falar.”
In site Centro Nacional de Cultura (2015)

Na celebração dos 30 anos de integração na União
Europeia,

a

Biblioteca

Jacques

Delors

pretende

assinalar o percurso histórico de Portugal, prestando

Pedro Álvares

Pedro Álvares

“Muito tem sido realizado na União para assegurar aos povos

(1931-2014)

Europeus um futuro de paz, prosperidade, liberdade e democracia.”
In O Tratado de Lisboa e o Futuro da Europa (2009)

tributo a algumas personalidades nacionais que já não
estão entre nós, mas que colocaram ao serviço do
projeto

europeu

o

seu

trabalho,

Ernâni Lopes

capacidade,

criatividade, proposição de ideias e engenho negocial.

“A adesão de Portugal às, então, CE (CECA; CEE; CEEA) constituiu

Ernâni Lopes

um

(1942-2010)
Muitos

serão

merecedores

desta

caso

homenagem.

definido

e

concreto

de

transformação

In 25 Anos de Integração Europeia (2010)

Souberam marcar este caminho com rasgo, visão e
saber, em diferentes áreas de atuação e ao longo

bem

histórico-estrutural.”

José Barros Moura
José Barros Moura

“Batalha política difícil esta que corresponde, afinal, aos grandes

(1944-2003)

Esta é mais uma iniciativa do Centro de Informação

objectivos de igualdade, segurança e direito de defesa característicos
do Estado de Direito. Eis a razão pela qual a luta por estes objectivos
está tão estreitamente associada à construção da União Política

Europeia

Jacques

Europeia.”

Assuntos

Europeus,

deste período.

Estrangeiros

Delors,

Direção-Geral

Ministério

(CIEJD-DGAE/MNE)

dos

com

o

dos

In Perspectivas e dificuldades de uma política europeia em
matéria de asilo (1994)

Negócios
apoio

da

Reitoria da Universidade de Lisboa.

Maria de Lourdes Pintasilgo
(1930-2004)

Maria de Lourdes Pintasilgo
“Não estou nada, mas nada mesmo interessada em que as mulheres

Este ciclo pretende, ainda, assinalar o percurso de

façam aquilo que os homens fizeram durante séculos, milénios. O
que me interessa é descobrir como as mulheres podem dar, de
maneira original, uma contribuição para que vivamos uma História de
dimensão humana e de dimensão global.”

mais de 20 anos do CIEJD ao serviço da informação
europeia em Portugal.

Francisco Lucas Pires
(1944-1998)

In Palavras dadas (2005)

Francisco Lucas Pires

Celebrando o presente….
construindo pontes com o passado….

“A minha atitude é sempre de infinita atenção. Tento não adormecer
sobre uma história que galopa, não adormecer em cima do cavalo—
estar atento. A atenção é a única regra.”

Miguel Portas
(1958-2012)

In A Revolução Europeia: antologia de textos (2008)

Miguel Portas
Venha
conhecer,
s ete
personalidades
marcaram a vida nacional e compreender
influenciaram, positivamente, o Portugal Europeu.

que
como

“No limite, revolução é atitude, atitude de vida. O que ela, quando
ocorre, tem de extraordinário, de único e insubstituível, é que marca
quantos com ela se travam de razões.”
In Revolução: testemunho (1999)

