
Pelo País,
o apoio aos empreendedores

O Presidente da República, desde o início do seu
mandato, tem a preocupação de conhecer a
realidade do País, estabelecendo com os
Portugueses uma relação de proximidade
autêntica, essencial para conhecer os seus
problemas.

Assim, no mês de Dezembro de 2008, o Presidente
Aníbal Cavaco Silva prosseguiu as suas visitas pelo
País, começando, logo no dia 3, pelo concelho de
Marco de Canavezes, onde esteve nos Paços do
Concelho e no Parque Fluvial do Tâmega. Nesse
mesmo dia, visitou a Fábrica de Transformadores e
a Fábrica de Geradores Eléctricos para parques
eólicos da empresa EFACEC, em Matosinhos, e o
TECMAIA – Parque de Ciência e Tecnologia da
Maia.

A presença do Presidente da República na
inauguração destes empreendimentos constitui um
factor de estímulo e de incentivo àqueles que,
numa conjuntura difícil, não hesitam em arriscar e
em apostar na inovação em sectores de vanguarda.
Nesse sentido, o Presidente Cavaco Silva esteve
igualmente presente na inauguração das novas
instalações da Critical Software, em Coimbra, e na
inauguração da Fábrica de Painéis Fotovoltaicos
Solar Plus, em Oliveira do Bairro, ambas no dia 12
de Dezembro.

Os dias do Presidente

Além destas visitas pelo País, a agenda do
Presidente contemplou diversas iniciativas,
designadamente encontros com entidades no
âmbito de duas das mais relevantes esferas de
acção do Chefe de Estado: a política externa e a
política de defesa.

A esse título, no dia 5 de Dezembro, Aníbal Cavaco
Silva recebeu as cartas credenciais do Embaixador
da Suécia, Bengt Lundborg, do Embaixador do
Japão, Akira Miwa, da Embaixadora da Índia,
Primrose Sharma, do Embaixador da Eslováquia,
Jaroslav Jarúnek, e da Embaixadora de Marrocos,
Karima Benyaich.

No dia 15, foi oferecido, a mais de trinta Chefes de Missão
diplomática em Lisboa, um almoço que serviu de reunião
constitutiva do Grupo de Embaixadores Falantes da Língua
Portuguesa, tendo o referido almoço sido precedido de
intervenções do porta-voz do grupo e do Presidente da
República.

No dia 30 de Dezembro, foi recebido em Belém o Ministro das
Relações Exteriores da República de Angola, Dr. Assunção Anjos,
a quem o Presidente da República agraciou com a Grã-Cruz do
Infante D. Henrique. No plano da política de defesa, reuniu-se o
Conselho Superior de Defesa, a 4 de Dezembro, sob a presidência
do Chefe do Estado.

Além disso, o Presidente da República recebeu, em audiência,
diversas entidades, como o Director da Cinemateca Portuguesa,
os membros da direcção da Confederação de Agricultores
Portugueses (CAP) ou o Conselho Directivo da Ordem dos Médicos
Veterinários, mantendo ainda as habituais reuniões regulares com
o Primeiro-Ministro.

No dia 19, o Presidente Cavaco Silva visitou a Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, e, no dia seguinte, reuniu-se com
dirigentes, técnicos e utentes de casas abrigo para vítimas de
violência doméstica, provenientes de todo o país.

No domínio da cultura, além da presença na cerimónia de entrega
dos Prémios Literários do PEN Clube (dia 15) e no concerto
Beethoven 2008, o Concerto de Viena, no CCB (dia 21),
destaca-se, no dia 13 de Dezembro, a homenagem ao cineasta
Manoel de Oliveira, por ocasião do seu 100º aniversário, o qual foi
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique,
numa cerimónia realizada no Palácio de Belém em que estiveram
presentes actores e realizadores de cinema.

Natal em Belém

Atendendo à quadra natalícia, o Presidente da República e a Dra.
Maria Cavaco Silva inauguraram, no dia 5 de Dezembro, a Árvore
de Natal e a Exposição de Presépios do Palácio de Belém, com a
presença dos filhos de militares e dos agentes de segurança
destacados em missões no estrangeiro.

O Presidente Cavaco Silva dirigiu ainda uma Mensagem de Natal
aos Portugueses e, no dia 18, recebeu os cumprimentos de Boas
Festas do Presidente, dos Vice-Presidentes e dos Líderes dos
Grupos Parlamentares da Assembleia da República, e, no mesmo
dia, do Primeiro-Ministro e os membros do Governo.

Representa ainda uma tradição desta quadra a concessão de
indultos, tendo, no dia 22, sido recebido o Ministro da Justiça
para a apreciação anual dos respectivos processos.


