
Exposição de presépios tradicionais
Ao aproximar-se a quadra natalícia, o Palácio de
Belém foi palco de um evento pleno de
simbolismo e alegria. Na presença de dezenas de
crianças, o Presidente da República e a Drª Maria
Cavaco Silva inauguraram uma exposição de
presépios tradicionais vindos de todas as regiões
do País e a árvore de Natal situada no interior do
Palácio.

Dignificação e Modernização
das Forças Armadas
Na qualidade de Comandante Supremo das Forças
Armadas, o Presidente da República teve ocasião
de reiterar os seus compromissos relativamente a 
esta instituição, acentuando, uma vez mais, o seu
profundo empenhamento na dignificação e na
modernização das Forças Armadas. 
Na cerimónia de tomada de posse do novo Chefe
do Estado-Maior General das Forças Armadas, que
teve lugar no Palácio de Belém, em 5 de
Dezembro, o Presidente Cavaco Silva afirmou, 
designadamente, que ''A perenidade das Forças
Armadas, a sua natureza e dimensão
institucional, transversal aos vários sectores do
Estado, requerem um compromisso do País que
permita o eficaz cumprimento das missões que
lhes são cometidas. 
Os diversos órgãos de soberania devem convergir
esforços neste sentido, garantindo o efectivo
apoio à acção de comando das chefias e as
condições requeridas para o normal
funcionamento das Forças Armada''.

Os ''Desafios'' da globalização 
Enquanto representante da República Portuguesa, o Presidente
Cavaco Silva está naturalmente atento a todos os fenómenos que,
à escala planetária, possam ter reflexos na posição de Portugal
no Mundo. Entre esses fenómenos, a globalização configura-se
como um movimento de indiscutível importância para o futuro do
País, não apenas em termos económicos mas também políticos e
geoestratégicos. 
Nesse sentido, o Presidente da República promoveu, no âmbito da
COTEC-Portugal, a criação do Conselho para a Globalização (ver
site), o qual se reuniu em Sintra, no dia 10 de Novembro. Nesse
encontro, cerca de duas dezenas de líderes de empresas
mundiais, provenientes de doze países – da Europa, de África, da
América do Norte e do Sul, do Médio Oriente e da Ásia –, em
conjunto com outros tantos representantes de empresas
portuguesas, reuniram-se para debater os desafios da
globalização.

Congresso do Poder Local
O poder local foi outra instituição que mereceu o apoio e o
incentivo do Presidente da República. Estando presente na
cerimónia de abertura do Congresso do Poder Local, realizada em
Lisboa no dia 12 de Dezembro, o Presidente Aníbal Cavaco Silva
enalteceu o esforço desenvolvido pelas autarquias locais para
servir as populações no quadro de uma relação democrática de
proximidade entre o poder e os cidadãos, chamando a atenção
para uma nova fase do poder local, a que chamou de
«maturidade plena» em que lhe são exigidas acrescidas
responsabilidades em domínios como a inclusão social ou a
promoção do desenvolvimento. 


