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Nesta primeira conferência procuraremos debater o 25 de Abril como contributo para a 
consciencialização e valorização do ser português hoje, como factor positivo que contribuiu 
e contribui para que os portugueses tenham orgulho em afirmar a sua identidade e 
nacionalidade e se sintam bem na relação com outros povos e culturas nas mais variadas 
circunstâncias e condições. 
A identidade nacional portuguesa e a consciência dessa identidade foram sendo 
construídas e adquiridas ao longo da nossa história. Portugal é um Estado-Nação bastante 
antigo e homogéneo. 
No entanto o Portugal pós-colonial é diferente do que era há algumas décadas. A percepção 
antiga do ser português, de uma história centrada na construção de um império fora da 
Europa ainda subsiste parcialmente, mas está em alteração. A forte diferenciação 
relativamente à Espanha também está em transformação, originada pela queda de 
barreiras e fronteiras anteriormente existentes, possibilitando uma maior ligação ao país 
vizinho. 
Hoje, Portugal e a sociedade portuguesa são influenciados por dois processos 
supranacionais que se articulam e questionam o Estado-Nação: a globalização e a 
construção da União Europeia. 
Vivemos uma época de enfraquecimento do Estado-Nação por várias vias e processos, a 
caminho de uma era pós-nacional, mais cosmopolita, financeiramente global, com uma 
língua franca, o inglês, desenvolvendo-se a várias velocidades, com aumento contínuo das 
desigualdades, das possibilidades e oportunidades dos diferentes povos e cidadãos, 
desrespeitando os seus direitos. Verificamos um crescendo de fenómenos de nacionalismo 
com forte marca ideológica e de autoritarismo político claramente anti-democrático.   
O país fechado, autoritário, patriarcal, rural, transformou-se graças ao 25 de Abril, à 
liberdade e ao desenvolvimento económico. Portugal abriu-se de novo ao mundo. Alterou 
radicalmente a sua expressão territorial, pondo fim ao império colonial, libertou-se e, do 
mesmo passo, abriu a porta para a libertação dos povos colonizados, integrando-se no 
concerto daas nações democráticas. 
Passados 45 anos sobre o 25 de Abril, pretendemos debater a evolução da percepção da 
identidade nacional no país e nas comunidades de portugueses no estrangeiro; o papel do 
25 de Abril de 1974 como elemento fundamental de afirmação da identidade portuguesa, 
não no sentido de uma ideologia nacionalista, mas sim no sentido de um factor patriótico 
diferenciador dos outros povos e países; de um factor especial de afirmação dos valores 
democráticos e de reconhecimento do direito de outros povos à escolha das suas próprias 
vias de desenvolvimento; de um factor de afirmação da escolha consolidada da democracia 
e do respeito pelos valores humanos; de um factor de valorização dos portugueses no 
mundo, das suas capacidades na relação com os outros povos e culturas, em contraponto 
com as relações de competição e domínio que potências ou interesses dominantes do 
ponto de vista militar ou financeiro procuram impor.  


