
COMUNICADO AOS SÓCIOS E AMIGOS DO CIDSENIOR 

  
  
1.     Vivemos decididamente em tempo de grande fragilidade, tão 
depressa julgamos beneficiar de uma conjuntura favorável que, espera-
se, nos permitirá realizar muitos do nossos projetos e sonhos, como uma 
volta inesperada nos cria, bem como aos nossos concidadãos, 
dificuldades acrescidas para concretização dessas expetativas e 
afirmação da nossa ação. 
 

2.     O CIDSENIOR não tem, de modo algum, estado parado desde a última 
Conferência do Chiado, de boa memória, onde tivemos connosco o 
Professor Luís Valente de Oliveira. Tem havido um grande trabalho de 
planeamento do novo Ciclo de Conferências, bem como de selecionar 
temas aliciantes para os “Debates da Hora”, a confrontar por mesas 
redondas formadas por personalidades de maior valor. Com o princípio 
do ano corrente, nem a difusão das primeiras vacinas, ajudou a dissipar 
a nuvem negra que ameaça confinar o país. 
 
3.     É  certo que está muito próxima a data de edição do Livro das 
Conferências do Chiado-3ºCiclo, o nosso quarto livro, mas não chega. 
Temos de reatar custe o custar, as nossas atividades, e como quem não 
tem cão caça com gato, é nossa intenção organizá-las em termos que não 
colidam com as preocupações dos nossos sócios e amigos e das 
autoridades de saúde, ou seja vamos utilizar o sistema da vídeo-
conferência, enquanto não for viável reassumir a forma presencial. 

Assim no próximo dia 27 de Janeiro, 4ª feira, pelas 18,00 
horas realizamos o 1º Debate da Hora 2021 on-line  sobre o 
tema “ Transição Energética e Efeitos na Economia 
Portuguesa” moderado pelo Professor Doutor Tiago 
Domingos, do Instituto Superior Técnico, e com a 
participação do Professor Engenheiro Luís Mira Amaral, da 
Professora Júlia Seixas da Universidade Nova e do 
Engenheiro António Vidigal da EDP. 
É um painel de luxo, que decerto concitará o maior interesse de 
todos os que podem participar, através da plataforma ZOOM do 
vosso Computador e do respetivo link que vos será 
brevemente enviado pelo “anfitrião” da sessão.  
Não se esqueçam que o Debate arranca às 18,00 horas e 
termina pelas 20.00 horas. Não se atrasem. 

 



4.     Duas semanas exatamente depois, ou seja, a 10 de Fevereiro, 
igualmente entre as 18,00 horas e as 20,00 horas o 2º Debate da Hora 
2021 traz-nos para outro grande tema, agora no plano social, do nosso 
País “Contributos para a melhoria do acolhimento dos seniores 
dependentes – meios de resolver uma situação dramática” vai 
processar-se igualmente por vídeo-conferência e constará de uma mesa 
redonda de grande qualidade, envolvendo  a experiente moderação do 
Professor Adalberto Campos Fernandes e a participação de especialistas 
na matéria como seja o Professor Manuel Carrageta e o Doutor Vitor 
Ramos, será também convidada uma entidade da Santa Casa da 
Misericórdia 

 
5.     Finalmente (para já) contamos ainda avançar, na segunda metade de 
Fevereiro, com a 1ª Conferência do Chiado- 4º Ciclo, a cargo do Dr. 
António Capucho, sobre “ A Reforma da Lei Eleitoral” e como aperfeiçoar 
os mecanismos de escolha dos nossos parlamentares. 
Esperem noticias nossas, com novidades, na próxima semana! 
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