
 
 

COMEMORAÇÕES DO 45º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 
 

Ciclo de Conferências 
 

25 de Abril, Identidade, Memória e Novas Lutas pelo Futuro 
 
 
 
Nos 45 anos do 25 de Abril e no final dos primeiros 20 anos do século XXI, a Associação 
25 de Abril abre um espaço de reflexão sobre o passado, presente e futuro de Portugal 
com um ciclo de 3 iniciativas, a realizar nos meses de Março, Abril e Maio. 
 
Decorridos 45 anos sobre o derrube de uma ditadura de quase meio século – com todas 
as condições e consequências daí decorrentes – de que identidade nacional podemos 
falar hoje, num tempo em que regressam, um pouco por todo o mundo, afirmações 
nacionalistas e identitárias? O 25 de Abril tornou-se um elemento fundamental da actual 
identidade portuguesa? Em que medida essa rotura de valores de há 45 anos nos 
singulariza hoje em dia, nos favorece ou desfavorece, no concerto das nações de um 
mundo em profunda alteração de equilíbrios geoestratégicos? Disto falaremos na 
Conferência de 08 de Março, O 25 de Abril, factor de identidade nacional. 
 
Serão 45 anos suficientes para que a História se aproprie de um evento, o explique e o 
fixe? É ou não importante confrontar as fontes históricas e os seus protagonistas? É mais 
fácil ou mais difícil escrever a História quando ainda é possível ouvir e questionar os que 
nela participaram? Tema para o Debate de 03 de Abril, Memória(s) de Abril. 
 
Finalmente, em vésperas das que poderão ser as Eleições Europeias mais importantes 
de sempre, que novas lutas pelo futuro se desenham hoje à nossa frente? Partindo das 
especificidades que nos definem como portugueses, mas como povo integrante do 
território europeu, portador de uma civilização de determinados valores filosóficos e 
políticos, perguntamo-nos se faz sentido que as respostas a estas ameaças sejam de 
âmbito nacional, ou se, pelo contrário, têm de ser, cada vez mais, continentais e até 
globais. Questões a colocar na Conferência de 06 de Maio, Europa, as novas lutas pelo 
futuro. 
 
 


