
Mensagem de Esperança

Desde o início do seu mandato, o Presidente da
República firmou com os Portugueses um
compromisso cívico para a inclusão social. A
circunstância de no nosso País persistirem, no
início do século XXI, manchas de pobreza e
situações de carência, que por vezes assumem
contornos dramáticos, motivou o Presidente da
República a convocar a atenção dos seus
concidadãos para os graves problemas que
afectam os mais pobres, os mais sozinhos, os mais 
esquecidos.

Ao dar a conhecer bons exemplos de inclusão
social, percorrendo o País através dos chamados
"Roteiros para a Inclusão", foi seu propósito
introduzir uma nova estratégia no combate à
pobreza e à exclusão. Mais do que continuar a
lamentar a situação dos desfavorecidos, sem
encontrar meios ou criar oportunidades para 
resolver problemas, procurou-se que os olhares 
dos Portugueses se concentrassem nas 
personalidades ou instituições da sociedade civil
que assumem no trabalho de todos os dias o 
sentido profundo da atenção ao outro. Trata-se
de uma "aprendizagem da inclusão", feita através
da demonstração de que é possível combater com
sucesso um flagelo social por meio de soluções
inovadoras e generosas.

Este empenho na solidariedade entre Portugueses - na 
solidariedade entre grupos e classes sociais, bem como 
solidariedade entre gerações - levou o Presidente da República e
a Drª Maria Cavaco Silva a realizarem uma visita por diversas
instituições na região de Lisboa, no passado dia 18 de Dezembro.

Na Quinta da Tomada, em Mafra, o Presidente Cavaco Silva 
visitou a Associação Vida e Paz, deslocando-se posteriormente à
Casa de Saúde da Idanha, do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do
Sagrado Coração de Jesus, em Belas, no concelho da Amadora.
Ainda nesse dia, o Presidente da República, sempre
acompanhado pela Dr.ª Maria Cavaco Silva, esteve nas
associações "Acreditar" e "O Companheiro", ambas situadas em
Lisboa. Aí, contactou directamente os responsáveis por essas
instituições, conheceu os seus problemas e, enfim, dialogou com
aqueles que beneficiam do auxílio e da solidariedade destas
entidades, cujo mérito todos devemos reconhecer.

Não por acaso, esta visita teve ocasião por altura do Natal,
tempo de esperança e de atenção ao próximo. O simbolismo do
gesto, o seu tempo e o seu modo, surgem naturalmente 
associados à carga que o Natal possui no imaginário colectivo.
Tratando-se de uma época de festa e alegria, é natural,
enquanto imperativo moral de consciência, que a festa e a
alegria sejam partilhadas com os que mais precisam.

Ao reservar um dia da sua agenda para visitar quatro instituições
de solidariedade social, o Presidente Aníbal Cavaco Silva
pretendeu interpelar todos os Portugueses: há sempre tempo
para ajudar os outros, sobretudo os mais carenciados do tempo 
da nossa ajuda.

Exposição “Olhares sobre Jesus Menino”

Uma exposição reunindo cerca de uma centena de peças dos séc.
XVI a XX, sob o título "Olhares sobre Jesus Menino", e a maior
jamais organizada em Portugal sobre o tema, está patente ao
público na galeria das antigas jaulas do Palácio de Belém, até 6
de Janeiro. Organizada conjuntamente pelo Museu da
Presidência da República e pelo Patriarcado de Lisboa, a mostra
foi inaugurada pelo Presidente e pela Dr.ª Maria Cavaco Silva.


