
Associação 25 de Abril

COMUNICADO DE IMPRENSA

5 de Março de 2014, às 15h – na Associação 25 de Abril (Entrada livre) 

Colóquio “Ditadura e Resistência”: retornar a 5 de Março de 1974

Assinalando os 40 anos da reunião do Movimento de Capitães em que se aprovou o documento “O

Movimento, as  Forças Armadas e a Nação” (reunião de Cascais,  5 de Março de 1974),  o colóquio

Ditadura  e  Resistência propõe-se  discutir  a  situação  que  se  vivia  nos  últimos  anos  da  ditadura

portuguesa  e  os  processos  que  conduziram  à  sua  queda.  Recorde-se  que  o  referido  documento

assinala a politização do Movimento dos Capitães, denunciando a crise que o país atravessava, e o

facto de as Forças Armadas serem apresentadas como bode expiatório pelos desastres a que a política

colonial conduzia. O derrube da ditadura era então o objectivo prioritário.

Em retrospectiva, através do olhar de historiadores, jornalistas e militares, recuperar-se-á o momento

histórico. O colóquio será aberto às 15h pelo presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, e

pelo presidente da Escola Superior de Comunicação Social, Jorge Veríssimo. As discussões do painel

terão  início  vinte  minutos  depois,  com  uma  análise  da  historiadora  Irene  Flunser  Pimentel  sobre

repressão e resistência sob a ditadura. O jornalista Fernando Correia centrar-se-á no jornalismo e nos

seus profissionais  durante o Salazarismo/ Marcelismo.  Também jornalista,  Joaquim Furtado fará o

balanço no que concerne à rádio durante a revolução e período que a antecede. O capitão de Abril

Pedro Lauret falará da guerra colonial e dos seus contributos para a queda do regime. 

Antes do encontro, pelas 13h00, realizar-se-á mais um dos  Animados Almoço Ânimo que terá como

convidados Nuno Pinto Soares e José Maria Moreira de Azevedo, dois dos participantes no encontro de

Cascais de 5 de Março de 1974.

Para mais informações contactar:

Associação 25 de Abril: a25a.sec@25abril.org

Maria Inácia Rezola:  irezola@escs.ipl.pt

Rua da Misericórdia, 95, Lisboa. Tel.: 213 241 420

Site: www.25abril.org 



ANEXO

>> Programa: 
 15h: abertura

Vasco Lourenço (Presidente da A25A)

Jorge Veríssimo (Presidente da ESCS)

15h20: painel

Irene Flunser Pimentel (historiadora): Ditadura, repressão e resistência

Fernando Correia (jornalista; professor universitário): Jornalismo e Jornalistas nas vésperas da 

Revolução

Pedro Lauret (capitão de Abril): A guerra, os capitães e a queda do regime

Joaquim Furtado (jornalista): Na rádio, antes e durante o 25 de Abril

>> Oradores: 
Fernando Correia¸ jornalista e professor universitário

Licenciado em Fi1losofia (F. de Letras da U.L.) e mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da

Informação  (ISCTE),  é  investigador  e  docente universitário  na  área  da  história  e  da  sociologia  do

jornalismo. 

Jornalista  profissional  desde 1966,  desempenhou funções em diversas  publicações  como a revista

Vértice (chefe  de  redacção)  ou  a  revista  Jornalismo  e  Jornalistas (de  que  é  actualmente  director

editorial),  É  membro  do  Conselho  de  Opinião  da  RTP  e  membro  fundador  e  vice-presidente  da

Assembleia Geral do Clube de Jornalistas. 

Com  uma  dezena  de  livros  publicados  e  participação  em  obras  colectivas,  destacam-se,  na  sua

produção  mais  recente,  as  obras  Jornalistas  –  do  Ofício  à  Profissão.  Mudanças  no  Jornalismo

Português (1956-1968),  Lisboa:  Editorial  Caminho,  2007  (em  colaboração  com  Carla Baptista);  e

Jornalismo, Grupos Económicos e Democracia. Lisboa: Editorial Caminho, 2006.

Irene Flunser Pimentel, historiadora 

Doutorada  em  História  Institucional  e  Política  Contemporânea  pela  FCSH-UNL.  Investigadora  do

Instituto de História Contemporânea. Em 2007, foi galardoada com o Prémio Pessoa. É autora de vários

livros, entre os quais História das Organizações Femininas do Estado Novo (2000), A História da PIDE

(2007),  Biografia  de  um  Inspector  da  PIDE  (2008),  Cardeal  Cerejeira  (2010),  Salazar,  Portugal  e  o

Holocausto (co-autoria) (2013).



Joaquim Furtado, jornalista 

Depois de passar pela Rádio Universidade, iniciou a actividade como profissional a partir de 1970,

tendo trabalhado no Rádio Clube Português, na Rádio Renascença, no Diário de Lisboa e na RDP. Na

RTP  entre  1975  e  2002,  integrou  as  redações  do  Telejornal,  Informação  2,  Grande  Reportagem,

Portugal sem Fim e Jornal das 9, de que foi apresentador. Ainda na RTP, além de autor e apresentador

de outros programas, desempenhou as funções de Director-Coordenador de Informação e Programas,

entre 1996 e 1998. Esteve entre os jornalistas que lançaram o jornal Gazeta da Semana e a revista

Grande Reportagem. Recebeu vários prémios de jornalismo. Foi provedor do Leitor do jornal PÚBLICO

no ano de 2004. Autor da série televisiva “A Guerra”, exibida na RTP.

Pedro Lauret, oficial da Armada

Capitão-de-mar-e-guerra reformado.

Membro fundador do movimento político clandestino de Oficiais de Marinha iniciado em 1970. Faz

uma comissão na Guiné (1971-1973) como oficial imediato de uma Lancha de Fiscalização.

Em Outubro de 1973 integra o primeiro grupo de Oficiais de Marinha a fazer a ligação ao Movimento

dos Capitães. Integra a comissão que redige o Programa do MFA.

Após o 25 de Abril pertenceu ao gabinete do Almirante Pinheiro de Azevedo, Chefe do Estado Maior da

Armada e membro da Junta de Salvação Nacional. Pertenceu à Comissão Coordenadora do MFA na

Marinha e foi membro da Assembleia do MFA.

Desde 2005 pertence à Direcção da Associação 25 de Abril. Grande Oficial da Ordem da Liberdade.


