
Encontros no Palácio de Belém

No mês de Abril, o Presidente da República
recebeu no Palácio de Belém diversas
personalidades, nacionais e estrangeiras. Além das
reuniões de trabalho semanais com o Primeiro-
Ministro, o Presidente Aníbal Cavaco Silva
concedeu audiências ao Presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, ao Presidente da
Federação Internacional do Automóvel (FIA) e ao
Presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP),
a uma delegação da Comissão S. Nuno de Santa
Maria, da Ordem do Carmo em Portugal, a
membros da Academia Brasileira de Letras, a uma
delegação da União Geral dos Trabalhadores
(UGT), ao Procurador-Geral da República, ao
Presidente em exercício da Assembleia Nacional
Popular da Guiné-Bissau, ao Presidente da Câmara
do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, a uma
delegação da Associação Naval de Lisboa, ao
Presidente do Grupo Impresa e directores de
órgãos informativos a ele associados, à Comissão
Executiva do Projecto Farol – Thinktank da
Delloite, ao Presidente do Comité para as
Comemorações dos 150 anos das relações
diplomáticas Portugal/Japão à nova direcção do
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a
outras entidades.

Realizou-se ainda a cerimónia de entrega de cartas
credenciais de novos Embaixadores em Portugal,
residentes e não-residentes: de Israel, da Coreia,
da Bielorússia, do Equador, da Costa do Marfim, do
Azerbaijão, do Cazaquistão, do Gabão e do
Burkina Faso.

No Palácio de Belém, decorreu também, no dia 20,
o encontro do Presidente da República com o Emir
do Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, em
visita de Estado a Portugal.

Roteiro para a Ciência - Matemática

No dia 15 de Abril, iniciou-se a 5ª Jornada do
Roteiro para a Ciência, que levou o Presidente da
República à Universidade de Évora, ao Instituto
Superior de Agronomia (Lisboa), às instalações da
Carris, em Oeiras, ao Instituto Superior de
Economia e Gestão e ao Museu de Ciência da
Universidade de Lisboa.

No dia 16, o Presidente Aníbal Cavaco Silva esteve
na Universidade de Coimbra onde, entre outras
iniciativas, almoçou com jovens talentos da
Matemática. Sendo o ensino e a aprendizagem
desta disciplina elementos fundamentais para o
desenvolvimento científico e tecnológico do País,
e registando-se especiais dificuldades nesse
domínio, pretendeu o Presidente da República
inteirar-se desta realidade e, ao mesmo tempo,
despertar o interesse da sociedade portuguesa
para o problema, estimulando ainda aqueles que se
destacam pelo seu mérito e incentivando as
experiências de aplicação da Matemática na vida
empresarial.

Congresso da Associação Cristã de Empresários e
Gestores

No dia 17 de Abril, o Presidente da República esteve presente na
Sessão de Abertura do 4º Congresso Nacional da Associação Cristã
de Empresários e Gestores, que se realizou na Universidade
Católica Portuguesa, em Lisboa.

Aí, proferiu uma intervenção em que chamou a atenção, no
contexto da actual crise económica mundial, para a necessidade
de empresários e gestores pautarem a sua actuação por padrões
éticos, seja no plano profissional, seja no plano pessoal,
considerando que foi justamente a ausência destes princípios de
comportamento que esteve na base, em larga medida, da difícil
situação económica e social que o mundo atravessa.

35 Anos do 25 de Abril

Na alocução que proferiu na Assembleia da República, na
cerimónia comemorativa do 35º aniversário do 25 de Abril de
1974, o Presidente Aníbal Cavaco Silva referiu-se igualmente às
causas da actual crise económica e, num ano que irá ser marcado
pela realização de três actos eleitorais, apelou a que as forças
partidárias tivessem em linha de conta a difícil conjuntura, que
impõe a contenção dos gastos das campanhas eleitorais e, bem
assim, a necessidade de a agenda política se centrar nas questões
que efectivamente preocupam os Portugueses, sendo as variadas
propostas presentes ao eleitorado discutidas com elevação e
sentido de responsabilidade.

Visita de Estado à Turquia

O Presidente da República e a Dr.ª Maria Cavaco Silva realizaram
uma visita de Estado à Turquia entre 12 e 15 de Maio, a convite do
Presidente turco, Abdullah Gül. Além dos encontros formais,
nomeadamente com o Primeiro-Ministro Recep Erdogan, o
Presidente Aníbal Cavaco Silva discursou perante a Grande
Assembleia Nacional, em Ankara, encerrou um Seminário
Económico Portugal-Turquia, em Istambul, em cuja Universidade
do Bósforo proferiu uma intervenção sobre a experiência
portuguesa na União Europeia.


