
Dia de Portugal

Este ano, as cerimónias evocativas do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas tiveram lugar na cidade de Santarém.

No dia 9 de Junho, na Sala dos Actos da catedral de
Santarém, o Presidente Aníbal Cavaco Silva
inaugurou a exposição «Portugal 12.21 –
Identidade». De seguida, deslocou-se aos Paços do
Concelho, onde lhe foi atribuída a Medalha de Ouro
da Cidade de Santarém.

Ainda no dia 9, o Presidente da República dirigiu
uma Mensagem às Comunidades Portuguesas e
visitou a Feira Nacional da Agricultura, tendo, ao
final da tarde, oferecido um concerto de música
portuguesa, por Rodrigo Leão, no Convento de
Santa Clara, a que se seguiu a sessão de
cumprimentos do Corpo Diplomático.

No dia 10, o Presidente homenageou Salgueiro Maia
junto à sua estátua evocativa e presidiu à cerimónia
militar realizada no Campo Infante da Câmara. No
mesmo local, realizou-se a Sessão Solene
Comemorativa do Dia de Portugal, onde intervieram
o Presidente da Comissão Organizadora, António
Barreto, e o Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva.

Conselho de Estado

No dia 15, tomaram posse como Conselheiros de
Estado o Dr. António D’Orey Capucho, o Prof.
Doutor José Joaquim Gomes Canotilho e a Drª Maria
Leonor Couceiro Pizarro Beleza de Mendonça
Tavares.

De seguida, este órgão reuniu-se para debater a
presença militar portuguesa no Afeganistão.

Visitas

A agenda presidencial do mês de Junho foi particularmente
preenchida em matéria de visitas, em Portugal e no estrangeiro.

Assim, no dia 12 o Presidente da República e a Drª Maria Cavaco
Silva deslocaram-se a Nápoles, por ocasião do Encontro do Grupo
de Arraiolos. Nesse mesmo dia, o Presidente Cavaco Silva recebeu
o Prémio Mediterrâneo, da Fundação com o mesmo nome, e
participou na I Sessão do Encontro Informal de Chefes de Estado,
subordinada ao tema «As Eleições Europeias e o seu impacto na
União Europeia». A II Sessão, realizada também no dia 12, teve por
tema «A crise económica, as suas consequências e a acção da
Comissão Europeia e da comunidade internacional». No dia
seguinte, teve lugar a III Sessão, onde foi debatido o tema «A
política externa da nova Administração Americana, a política
externa europeia e a segurança na Europa», a que se seguiu uma
conferência de imprensa do Presidente da República e demais
Chefes de Estado.

Nos dias 16 e 17, o Presidente da República visitou os concelhos de
Ourém, Vila Nova de Poiares, Trancoso e Bragança.

No dia 24, o Presidente da República associou-se em Guimarães às
Comemorações dos 900 Anos do Nascimento de D. Afonso
Henriques. No dia seguinte esteve no AvePark, Caldas das Taipas,
em Braga e Coimbra.

O Presidente Aníbal Cavaco Silva deslocou-se à Grã-Bretanha,
tendo-se avistado em Londres, no dia 22, com o Primeiro-Ministro
do Reino Unido, Gordon Brown, e recebido, no dia 23, o grau de
Doutor Honoris Causa atribuído pela Universidade Heriot-Watt
(Edimburgo, Escócia).

Marcação das eleições legislativas

No dia 24, o Presidente da República recebeu, em audiência, os
representantes dos partidos políticos com assento parlamentar,
com vista à marcação da data das eleições para a Assembleia da
República. Estas foram marcadas para o dia 27 de Setembro.


