
Comunicação aos Sócios e Amigos do CIDSENIOR  

1.Embora já devam ter recebido a notícia do adiamento da Conferência de António 

Capucho, inicialmente prevista para 31 de Março, que abriria o IV Ciclo das 

“Conferências do Chiado”, entendemos dar-vos notícia mais completa do que se está a 

passar e das hipóteses que se colocam para o futuro próximo.  

Ao CIDSENIOR, como ao País, e a todas as suas instituições, caiu-nos inesperadamente 

a pandemia em cima. Ou seja, toda a vida cultural, política, económica e social foi 

drasticamente afectada e, o que é pior, não se tem uma perspetiva clara sobre quando e 

em que condições conseguiremos dobrar este “Cabo das Tormentas”.  

Ora o CIDSENIOR tinha já conseguido programar 5 das 6 “Conferências do Chiado - 4º 

Ciclo” previstas até ao fim do corrente ano. Teríamos António Capucho no último dia 

de Março, a Professora Maria do Carmo Fonseca, que lidera uma grande equipa que 

desenvolve um projecto de investigação de importância capital, em Abril, o engenheiro 

José Tribolet em Maio, o Professor Adalberto Campos Fernandes no mês de Junho e a 

Professora Elvira Fortunato, Vice-Reitora da Universidade Nova e investigadora 

emérita, no mês de Novembro.  

Em que medida irá este calendário ser afectado? É cedo para responder, mas é certo 

que, pelo menos, as Conferências de António Capucho e Maria do Carmo Fonseca (no 

primeiro caso, com certeza absoluta; no segundo, com alta probabilidade) terão de ser 

reprogramadas.  

Havemos de dar-lhes notícias mais concretas no mais curto prazo possível.  

2. Mas há outra matéria com importância fundamental para os nossos sócios.  

O mandato dos Corpos Sociais do CIDSENIOR findou em Dezembro passado.  

Estava já programada a realização de 2 Assembleias Gerais até ao fim do mês de Abril 

próximo e no mesmo dia – a Assembleia Geral Ordinária para discutir e votar o 

Relatório de Actividades e o Relatório de Contas referentes ao ano de 2019, e a 

Assembleia Geral Eleitoral, para escolha dos Corpos Sociais para o triénio 2020/2022. 

Estava previsto que os correspondentes Avisos fossem publicados, no “Diário de 

Notícias” de 21 de Março, para além das comunicações diretas aos sócios e a inserir no 

site do CIDSENIOR.  

As circunstâncias criadas pela pandemia tornaram inviável a manutenção desse 

calendário. Não só as instalações administrativas do CIDSENIOR, situadas em espaço 

gentilmente cedido pela DECO, foram por precaução encerradas, quer o mesmo 

aconteceu às instalações da S.H.I.P, onde decorreriam as Assembleias Gerais (à imagem 

e semelhança do que aconteceu com as instalações da Fundação Gulbenkian e do Teatro 

da Trindade-INATEL, onde deveriam ter lugar as duas primeiras conferências do 4º 

Ciclo).  

Recorda-se que o Decreto-Lei nº.10 A de 13 de Março passado, prorroga até 30 de 

Junho próximo o prazo de cumprimento de um conjunto de obrigações legais que 

impendem sobre uma variedade de entidades, em que também se insere o CIDSENIOR.  



Confiamos que até lá e com a possível brevidade o CIDSENIOR cumpra integralmente 

as suas responsabilidades atrás referidas.  
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