
No mês de Março, em que o Presidente Aníbal
Cavaco Silva assinalou o terceiro aniversário da sua
tomada de posse, foram múltiplas e diversificadas
as iniciativas que preencheram a agenda
presidencial.

Visita de Estado à Alemanha

No início deste mês, teve lugar a visita de Estado à
Alemanha, onde o Presidente da República
começou por se avistar com o seu homólogo, Horst
Köhler, no dia 3. Nesse dia, o Presidente Cavaco
Silva depôs uma coroa de flores no Memorial às
Vítimas da Guerra e da Tirania e foi recebido pelo
burgomestre daquela cidade, tendo ainda
percorrido as Portas de Brandemburgo. Ao final do
dia, reuniu-se com a Chanceler Angela Merkl. O dia
4 principiou por um encontro com o Presidente do
Bundestag, Norbert Lammert, e uma visita à sede
daquela instituição.

A divulgação de iniciativas nacionais é uma das
características das visitas ao exterior do Presidente
Cavaco Silva, devendo salientar-se, neste caso, a
Exposição sobre Manoel de Oliveira (inaugurada em
Berlim, com a presença do realizador), o Encontro
Empresarial «Portugal-Alemanha: Investimento e
Cooperação», a Campanha Promocional de
Portugal e a exposição «Arquitectura: Portugal
fora de Portugal».

O Presidente deslocou-se a Munique no dia 5,
encontrando-se com o Ministro-Presidente da
Baviera, Horst Seehofer. Cavaco Silva visitou ainda
o Instituto Fraunhofer e o Fórum da Siemens.

No dia 6, o Presidente Cavaco Silva viajou até
Osnabrück, tendo a aguardá-lo o Presidente do
Parlamento Europeu, Hans-Gert Pöttering. Em
Onsbnabrück, esteve na respectiva Câmara
Municipal e, com o Presidente do Parlamento
Europeu, proferiu uma palestra aos alunos da
Escola Ursulaschule, sobre o Futuro da Europa,
tendo ainda um encontro com a Comunidade
Portuguesa.

Roteiro para a Inclusão

No dia 9 de Março, terceiro aniversário da sua
tomada de posse, o Presidente Cavaco Silva
realizou a 5ª Jornada do Roteiro para a Inclusão,
dedicada ao tema “Desemprego e novos riscos de
pobreza”. O Roteiro teve lugar no Norte do País,
mais precisamente em Barcelos, Braga e Porto.

Visitas de chefes de Estados estrangeiros

Nos dias 10 e 11 de Março, teve lugar a Visita de Estado a Portugal
do Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, a
qual começou por uma deslocação ao Mosteiro dos Jerónimos, a
que se seguiu um encontro de trabalho no Palácio de Belém.

A 16 e 17, realizou-se a Visita Oficial a Portugal de Suas
Majestades os Reis da Jordânia, os quais foram recebidos no
Palácio de Belém. O Presidente da República participou, depois,
na XIV Cerimónia de Entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da
Europa, atribuído conjuntamente à Rainha da Jordânia e ao Dr.
Jorge Sampaio, realizada na Sala do Senado, na Assembleia da
República.

Visitas pelo País

Além do Roteiro para a Inclusão, atrás referido, o Presidente
Cavaco Silva esteve em Constância, no dia 20, onde visitou o
Centro de Ciência Viva daquela localidade.

No dia 24, deslocou-se aos concelhos de Penafiel, Vila Pouca de
Aguiar e Chaves. Em, Penafiel, inaugurou o Museu Municipal e,
em Vila Pouca de Aguiar, o novo edifício dos Paços do Concelho,
bem como as novas instalações da sede da Transgranitos, onde se
situa o centro de investigação e desenvolvimento desta empresa.
Em Chaves, participou na cerimónia comemorativa do
bicentenário da reconquista daquela cidade, por ocasião das
invasões francesas, esteve na abertura de uma exposição de
Mestre Nadir Afonso e inaugurou as novas instalações do Centro
Cultural da cidade.

A 29 de Março, deslocou-se ao Porto, onde inaugurou o
monumento evocativo da «Ponte das Barcas», da autoria do
arquitecto Souto de Moura, e assistiu à Missa de Requiem
realizada na Sé.


