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“Com muito gosto e admiração pelo trabalho 
realizado, em prol da Europa e do 
desenvolvimento e da paz. Amigas saudações.”

2001-12-05: Por ocasião do debate “O Futuro da 
Europa e o Alargamento”, no âmbito do ciclo de 
seminários “A Nova Europa”, realizado no Centro 
Cultural de Belém.

“Mais uma activa e magnífica acção de cooperação 
Presidência/Jacques Delors. Oxalá possamos continuar – é bem 
preciso! Amigas saudações.”

2003-03-14: Por ocasião do seminário “Um Modelo Político para a 
Europa do Século XXI”, no âmbito da campanha “O Futuro da Europa e 
o Alargamento”, realizado no Centro Cultural de Belém.

Livro de Honra

Dr. Jorge Sampaio
Presidente da República Portuguesa



“Pour le Centre d’Information et pour son 
administrateur, Madame Maria Jesus Chaves, 
avec toutes mes félicitations pour le travail 
remarquable accompli depuis 1995. ”

1997-05-05: Por ocasião da conferência “A Europa 
entre a Sobrevivência e o Declínio”, realizada no 
Centro Cultural de Belém. 

“À Madame Cardoso, Directrice du Centre et à tous ses 
équipiers pour saluer leur excellent travail au service de 
l’Europe. Avec ma vive sympathie.”

2004-02-02: Por ocasião da apresentação do seu livro intitulado 
“Mémoires”, no CIEJD 

Livro de Honra

Sr. Jacques Delors
Presidente da Comissão Europeia (1985-1994)



“Avec toutes mes félicitations et mon 
admiration pour le travail accompli pour une 
Europe plus proche du citoyen.”

1997-10-07: Por ocasião do seminário “O Destino Europeu – Um Modelo 
para o Século XXI”, no âmbito do ciclo de seminários “O Tratado de
Amesterdão e a Nova Agenda Europeia”, realizado no Centro Cultural de 
Belém. 

Livro de Honra

Sr. Jacques Santer
Presidente da Comissão Europeia (1995-1999)



“Com as minhas mais cordiais saudações pela 
meritória acção do Centro nesta tarefa de 
divulgar a realidade europeia junto dos 
cidadãos portugueses.”

2001-11-23: Por ocasião de uma visita ao CIEJD.

Livro de Honra

Dr. António Vitorino
Comissário Europeu (1999-2004)

“Felicitando pelo sucesso da iniciativa e da Revista com os 
melhores votos de sucesso para o Centro.”

2005-07-11: Por ocasião da cerimónia de lançamento do número duplo 
16/17 da revista “Europa: Novas Fronteiras”, subordinada ao “Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça” e do debate sobre o mesmo tema.



“Dans l’esprit de Jacques Delors le Centre de 
Lisbonne est un relais essentiel entre la société
civil et l’Europe, particulièrement au moment où
la convention doit faire des choix fondamentaux 
pour l’Europe du 21ème siècle.”

2003-03-14: Por ocasião do seminário “Um Modelo Político para a 
Europa do Século XXI”, no âmbito da campanha “O Futuro da Europa e 
o Alargamento”, realizado no Centro Cultural de Belém. 

Livro de Honra

Sr. Jean-Luc Dehaene
Vice-Presidente da Convenção sobre o Futuro da Europa



“Com votos de boa acção em prol da Europa e 
com o reconhecimento pelo mérito da obra já
realizada.”

1997-10-01: Por ocasião do seminário “A Europa e o Mundo – Acção 
Externa e Diplomacia Comum”, no âmbito do ciclo de seminários          
“O Tratado de Amesterdão e a Nova Agenda Europeia”, realizado no 
Centro Cultural de Belém.

Livro de Honra

Dr. Jaime Gama
Ministro dos Negócios Estrangeiros (1995-2002)



“Por ocasião da minha primeira visita ao 
Centro, gostaria de deixar a sincera 
homenagem à elevada qualidade da equipa e 
à excelência dos trabalhos realizados, bem 
como ao empenhamento que senti face ao 
futuro e que partilho inteiramente. Poderá o 
Centro contar com a colaboração permanente 
de todo o Gabinete e Secretaria de Estado.”

2001-06-27: Por ocasião de uma visita ao CIEJD.

“Com muito apreço pela qualidade e grande empenhamento 
demonstrados pela equipa do Centro.”

2001-11-23: Por ocasião de uma nova visita ao CIEJD.

Livro de Honra

Dra. Teresa Moura
Secretária de Estado dos Assuntos Europeus (2001-2002)



“Por ocasião desta visita ao CIJD, não posso 
deixar de sublinhar a qualidade dos serviços 
sempre prestados pelo Centro em diversas 
iniciativas desenvolvidas desde a sua 
fundação, em 1994, em parceria com a SEAE.
Parabéns a toda a equipa e votos de 
continuação do excelente trabalho que têm 
vindo a desenvolver, dignas do nome do seu 
“patrono” – Jacques Delors – verdadeiro 
propulsor do projecto de construção 
europeia.”

2001-06-27: Por ocasião de uma visita ao CIEJD.

Livro de Honra

Dra. Regina Quelhas Lima
Adjunta no Gabinete do Secretário de Estado dos 

Assuntos Europeus (1993-2002)



“Mi sincera felicitación al Centre Jacques 
Delors de Lisboa por su excelente 
trabajo. Y mi fermente deseo de que 
continúen en esta línea de difusión de la 
idea de Europa.”

2002-10-16: Por ocasião de uma visita ao CIEJD.

Livro de Honra

Sr. Alejo Vidal Quadras
Vice-Presidente do Parlamento Europeu 



“Com grande apreço pelo trabalho desenvolvido 
pelo Centro Jacques Delors no sentido da 
divulgação dos temas europeus e pelo 
empenhamento dos (das) seus (suas) 
responsáveis.”

2003-03-17: Por ocasião do lançamento no CIEJD da publicação da 
Comissão Europeia, com prefácio da sua autoria, intitulada “Acção da 
Comunidade Europeia na ajuda às populações desenraizadas na Ásia e na 
América Latina”. 

Livro de Honra

Dra. Maria Carrilho
Deputada Europeia (1999-2004)



“Extraordinario seminario organizado por 
el Centro Delors. Gran contribution à le 
UE!”

Livro de Honra

Sr. José Rodríguez-Spiteri
Embaixador de Espanha em Portugal (1999-2002) 

2002-01-31: Por ocasião do seminário “A Estratégia de Lisboa: a Agenda 
Europeia para o Desenvolvimento Económico e Social”, no âmbito da 
campanha “O Futuro da Europa e o Alargamento”, realizado no Centro 
Cultural de Belém.



“Um grande obrigada por este grande trabalho 
conjunto para o desenvolvimento da Estratégia 
Europeia de Lisboa.”

2002-01-31: Por ocasião do seminário “A Estratégia de Lisboa: a Agenda 
Europeia para o Desenvolvimento Económico e Social”, no âmbito da 
campanha “O Futuro da Europa e o Alargamento”, realizado no Centro 
Cultural de Belém.

Livro de Honra

Dra. Maria João Rodrigues
Consultora Especial do Primeiro Ministro (1998-2002)



“Aproveito para dar os parabéns por esta e tantas 
outras muitas iniciativas de formação que dão 
uma discussão séria das questões europeias.”

2002-01-31: Por ocasião do seminário “A Estratégia de Lisboa: a Agenda 
Europeia para o Desenvolvimento Económico e Social”, no âmbito da 
campanha “O Futuro da Europa e o Alargamento”, realizado no Centro 
Cultural de Belém.

Livro de Honra

Dr. Francisco Torres
Deputado à Assembleia da República (1985-2002)



“Os meus mais sinceros votos de muitos êxitos 
ao Centro Jacques Delors na prossecução do 
seu trabalho a favor dos ideais europeus!”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Dr. Durão Barroso
Presidente da Comissão Europeia



“Parabéns! Quero desejar os maiores êxitos ao 
Centro na promoção do ideal Europeu. Viva a 
Europa.”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Eng.º José Sócrates
Primeiro Ministro de Portugal



“Estou certo que o Centro Jacques Delors
prosseguirá no futuro o excelente e útil 
trabalho que tem vindo a desenvolver.”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Dr. Fernando d’Oliveira Neves
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus



“Longa vida ao Centro de Informação
Jacques Delors!”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Dr. Vítor Martins
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus (1985-1995) 



“O Centro Jacques Delors é um exemplo e uma 
absoluta necessidade para a informação e a 
sensibilização dos portugueses para a “res”
europeia.”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Dr. Paulo Sande
Director do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa



“Muitos parabéns pelo excelente 
trabalho realizado nestes 10 anos. 
Que continue assim!”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Dr. João Proença
Secretário-Geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT) 



“Indirectamente beneficiário do prestígio 
já granjeado pelo Centro de Informação
Jacques Delors, felicito efusivamente e 
agradeço.”

2005-05-19: Por ocasião da cerimónia comemorativa dos 10 Anos do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors.

Livro de Honra

Dr. Fraústo da Silva
Presidente da Fundação das Descobertas - Centro Cultural 

de Belém



“É com grande prazer que por esta forma 
distingo o Centro J. Delors, ao qual 
agradeço a iniciativa e o constante debate 
em torno de temas centrais da construção 
do edifício jurídico europeu.”

2005-07-11: Por ocasião da cerimónia de lançamento do número duplo 
16/17 da revista “Europa: Novas Fronteiras”, subordinada ao “Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça” e do debate sobre o mesmo tema.

Livro de Honra

Dr. João Tiago Silveira
Secretário de Estado da Justiça



“Felicito vivamente o Centro Jacques 
Delors e a sua Directora por mais esta 
iniciativa no quadro de uma actividade 
constante em prol da construção 
europeia. Tive muita honra em nela 
colaborar.”

2005-07-11: Por ocasião da cerimónia de lançamento do número duplo 
16/17 da revista “Europa: Novas Fronteiras”, subordinada ao “Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça” e do debate sobre o mesmo tema.

Livro de Honra

Prof. Doutor José Luís da Cruz Vilaça
Presidente do Tribunal de Primeira Instância das 

Comunidades Europeias 



“Foi com enorme prazer que colaborei neste 
número da revista Europa e participei nesta 
iniciativa do CIE Jacques Delors que felicito 
vivamente por todo o trabalho que tem 
realizado.”

2005-07-11: Por ocasião da cerimónia de lançamento do número duplo 
16/17 da revista “Europa: Novas Fronteiras”, subordinada ao “Espaço 
de Liberdade, Segurança e Justiça” e do debate sobre o mesmo tema.

Livro de Honra

Prof. Doutor Miguel Poiares Maduro
Advogado-geral do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias 



- Prof. João de Deus Pinheiro 
(Comissário Europeu 1993-1999)

- Sr. Erkki Liikanen
(Comissário Europeu 1995-2004)

- Sr. Spyros A. Pappas
(Ex-Director-Geral da DG X da Comissão Europeia – Informação, 
Comunicação, Cultura e Audiovisual)

- Sra. Nicole Fontaine
(Presidente do Parlamento Europeu 1999-2001) 

- Sr. Carlo Azeglio Ciampi 
(Presidente da República da Itália)

- Sr. Frank Vandenbroucke
(Ex-Ministro dos Assuntos Sociais e das Pensões da Bélgica)
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comentários.....de



- Sr. Allan Larsson 
(Ex-Director-Geral da DG Emprego da Comissão Europeia e ex-Ministro 
das Finanças da Suécia)

- Sr. Panos Carvounis
(Director-Geral da DG Imprensa e Comunicação da Comissão Europeia)

- Sr. Fortunato Buda
(Membro da DG Imprensa e Comunicação da Comissão Europeia)

- Sr. Ferenc Mádl 
(Presidente da República da Hungria)

- Sr. Johannes Rau
(Presidente da República Federal da Alemanha 1999-2004)

- Sra. Sylvie Lucas
(Embaixadora do Luxemburgo em Portugal 2003-2004)
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- Dr. Emílio Rui Vilar 
(Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian)

- Dr. Vítor Constâncio
(Governador do Banco de Portugal)

- Dra. Isabel Mota
(Administradora da Fundação Calouste Gulbenkian)

- Dr. Henrique Mota 
(Director da Editora PRINCIPIA)

- Dr. Carlos Botelho Moniz
(Professor Universitário)

- Dr. Eduardo Maia Cadete
(Vencedor do Prémio Jacques Delors 2004)
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- Prof. Aníbal Cavaco Silva 
(Primeiro Ministro de Portugal 1985-1995)

- Dr. Pedro Pires de Miranda
(Ministro dos Negócios Estrangeiros 1985-1987)

- Dr. António Sobrinho 
(Representação em Portugal do Parlamento Europeu)

- Dra. Margarida Marques 
(Directora da Representação em Portugal da Comissão Europeia)

- Dr. José Tadeu Soares
(Director-Geral dos Assuntos Comunitários 2002-2004)

- Dra. Maria Fernanda de Oliveira
(Fundação Bissaya Barreto)
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- Dr. Manuel Romano 
(Representação em Portugal da Comissão Europeia)

- Dra. Marta Melo Antunes 
(Administradora do CIEJD de Janeiro a Maio de 2001)

.....

Livro de Honra

O que algumas personalidades disseram sobre o CIEJD

E muitos mais testemunhos e 
comentários.....de


