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Portugal e a Construção Europeia: introdução ao dossier especial
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A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia de 2007 foi um momento propício para fazer o 

balanço da participação de Portugal no processo de construção europeia. Neste dossier especial, realizado 

em parceria com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e o Centro de 

Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD), são retomados 60 anos de História.

Graças a documentos multimédia provenientes de diversas fontes, este dossier ilustra a aventura europeia de 

Portugal desde a aprovação da ajuda financeira do Plano Marshall em 1947 até à assinatura do Tratado de 

Lisboa em 2007.

Os documentos de base são oriundos dos Arquivos Históricos do Conselho da União Europeia, dos Arquivos 

Histórico-Diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e dos Arquivos Históricos do 

Conselho da Europa. São enriquecidos por uma selecção de artigos de imprensa e por documentos 

iconográficos e audiovisuais provenientes dos fundos das Instituições da União Europeia (Comissão, 

Parlamento, Conselho), de outras organizações europeias (Conselho da Europa, OSCE, UEO), das agências 

de imprensa LUSA e Keystone, dos Arquivos fotográficos de Lisboa e da RTP.

Por último, os testemunhos de personalidades portuguesas contribuem para o enriquecimento desta 

compilação, como é o caso de António Vitorino, José da Silva Lopes e José Medeiros Ferreira que 

concederam, em Lisboa, entrevistas exclusivas ao CVCE. Para além disto, alguns documentos, tais como 

sínteses, cronologias, tabelas e biografias, foram criados especificamente para servirem de guia de leitura 

deste dossier.

Os nossos agradecimentos dirigem-se particularmente para a equipa que participou na elaboração do dossier, 

a professora Maria Fernanda Rollo e Paula Meireles da Universidade Nova de Lisboa, e para a equipa do 
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Administradora do Centro até Dezembro de 2007, e Carlos Medeiros.
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