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DEMOCRACIA CRISTÃ
Contem-nos lá!

programa

ciclo de debates

Organizado por:

Com o Alto Patrocínio:

Apoio:

 Parceiros de Comunicação:

14:40 – A Democracia Cristã de ontem

             aos nossos dias.
               Adriano Moreira

Moderador: Lopo de Carvalho

15:30 – A ideologia centrada nas pessoas.
               Manuel Monteiro

Moderador: Abel Matos Santos

16:40 – Desafios de um tempo novo.
               José Ribeiro e Castro

Moderador: Luís Gagliardini Graça

16:20 – Pausa para Café

16:00 – Debate

17:10 – Debate

15:10 – Debate

17:30 – Encerramento

Manuel Monteiro José Ribeiro e CastroAdriano Moreira

14:30 – Abertura

Tendência Esperança em Movimento

Devido à lotação da sala, pede-se inscrição
esperançaemmovimento@gmail.com
ou Tel. 919 198 321

Entrada livreEntrada livre



Democracia Cristã. Contem-nos lá!
É com alegria que damos as boas vindas a todos os que qui-

seram comparecer nesta conferência ímpar intitulada "Democracia
Cristã. Contem-nos lá!".

Momento especial de grande significado histórico e político, a
reunião de três importantes ex-Presidentes do CDS e figuras públicas
de grande respeitabilidade na sociedade portuguesas, Adriano Mo-
reira, Manuel Monteiro e José Ribeiro e Castro, levou a que pelo tema
e pelos intervenientes o Senhor Presidente da República apusesse
o selo do seu Alto Patrocínio à iniciativa.

A TEM - Tendência Esperança em Movimento, movimento da
sociedade civil, que pretende dentro do CDS constituir-se como a pri-
meira corrente de opinião formal, com o objectivo de defender o ideá-
rio Democrata Cristão, que entende ser o melhor para dar resposta
aos problemas das pessoas e da sociedade, naturalmente entende
esse apoio e a responsabilidade que ele encerra, pelo que o agra-
dece ao Senhor Presidente da República.

No percurso de crescimento e aceitação extraordinários que
temos tido pelo país à TEM, tomámos conhecimento deste extraor-
dinário texto de João Pedro Dias, "A Democracia Cristã, das suas ori-
gens". Parecia feito para o dia de hoje e para distribuir a todos, como
forma de explicar aos menos conhecedores o que é a resposta polí-
tica e social Democrata Cristã e como surgiu e evoluiu até aos dias
de hoje.



E foi isso que fizemos, com a simpática colaboração do autor
que nos autorizou a reeditar este texto, originalmente escrito e publi-
cado em 1991.

Este texto, mais do que se adequa ao espirito do que preten-
demos fazer no CDS e na sociedade portuguesa, que é acrescentar
valor e contribuir para o bem comum. Também se liga às palestras
dos três oradores convidados que nos honram e muito com as suas
presenças, e, que com a participação de todos vós, ficará para sem-
pre marcado na nossa memória e será ponto de partida para o futuro
que queremos conquistar.

Muito obrigado a todos!

A Comissão Organizadora

Abel Matos Santos
Luís Gagliardini Graça

Lopo de Carvalho
Francisco Alvim

Bernardo Sacadura
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www.facebook.com/TEMCDS




