
Além da sua agenda de trabalho habitual, o
Presidente Aníbal Cavaco Silva dedicou alguns dias
do mês de Março a duas importantes viagens no
trilho da língua portuguesa. A primeira teve como
destino o Brasil, onde o Presidente da República se
deslocou por ocasião das Comemorações dos 200
Anos da Chegada da Corte ao Rio de Janeiro. A 
segunda constituiu uma visita de Estado a
Moçambique, entre 24 e 26 de Março.

Brasil

A convite do Presidente da República Federativa
brasileira, Luís Inácio Lula da Silva, o Presidente
da República e a Dr.ª Maria Cavaco Silva visitaram 
o Brasil entre 6 e 9 de Março. Durante a sua 
estada, o Presidente Aníbal Cavaco Silva, para
além dos encontros que manteve com o seu
homólogo brasileiro, reuniu-se com as autoridades
do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro e 
participou em diversos eventos culturais alusivos à
chegada da Corte ao Rio de Janeiro.

Os dois Presidentes inauguraram a Exposição “Um
Novo Mundo, Um Novo Império – A Corte
Portuguesa no Brasil”, no Museu Histórico
Nacional, e participaram numa Sessão Solene no
Real Gabinete Português de Leitura, onde
enalteceram o valor da língua portuguesa
enquanto traço de união entre Portugal, o Brasil,
diversos Estados africanos e Timor-Leste.

Logo após a chegada, o casal presidencial
ofereceu, em honra da Cidade do Rio de Janeiro, 
um concerto da cantora portuguesa Teresa 
Salgueiro, acompanhada pelo Sexteto João Cristal,
no Teatro Municipal da cidade.

Uma sessão solene no Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro – que tornou o Chefe de
Estado português seu Presidente Honorário –, um
almoço com personalidades do meio cultural
brasileiro, um encontro com o Prefeito do Rio de
Janeiro, César Maia, e com a comissão
coordenadora das iniciativas do bicentenário da
responsabilidade da Prefeitura, e um jantar
oferecido pelo Presidente Lula da Silva
preencheram o programa do dia 7 de Março. O
Presidente Cavaco Silva retribuiu, no dia seguinte,
com um almoço oferecido ao seu homólogo
brasileiro, após o que assistiu, na Antiga Sé
Imperial, a um concerto da Orquestra Sinfónica
Brasileira e a um espectáculo de luz e som alusivo
à chegada da corte ao Rio.

A 9 de Março, último dia da visita, e após a
inauguração da exposição “Lisboa no Rio de
Janeiro”, na Biblioteca Nacional, o Presidente e a
Dr.ª Maria Cavaco Silva ofereceram, na residência
do Cônsul-Geral de Portugal no Rio, o Palácio de
São Clemente, uma recepção às Comunidades
Portuguesas e Luso-Brasileiras.

Moçambique

O Presidente da República realizou uma visita de Estado a
Moçambique entre 24 e 26 de Março, a convite do Presidente
moçambicano, Armando Guebuza.

Potenciar as boas relações políticas e de amizade entre os dois
países, nomeadamente promovendo um novo ciclo de cooperação
económica e empresarial, bem como valorizando o património
cultural comum e sublinhando o papel estratégico da língua
portuguesa a nível global, foram os principais objectivos da visita
do Presidente da República e da Drª Maria Cavaco Silva. Além dos
encontros que manteve com o Chefe de Estado moçambicano, o
Presidente Aníbal Cavaco Silva proferiu uma intervenção na
Assembleia da República de Moçambique, recebeu a chave da
cidade de Maputo numa cerimónia solene no Conselho Municipal
da capital e reuniu-se com várias personalidades moçambicanas.

Os Presidentes Cavaco Silva e Armando Guebuza participaram na
sessão de encerramento do Seminário Económico e Encontro
entre Empresários de Moçambique e Portugal, a que se seguiu a
inauguração de uma exposição sob o tema “Portugal Inovação”. À
noite, os dois Presidentes assistiram a um concerto de Maria João
e Mário Laginha, que no dia anterior tinha oferecido um
espectáculo para a população de Maputo.

Um colóquio luso-moçambicano sobre “Português-Língua Global”
decorreu no Centro Cultural Universitário da Universidade
Eduardo Mondlane, na abertura do qual o Presidente da
República proferiu uma intervenção.

No último dia da visita, o Presidente Cavaco Silva deslocou-se à
Ilha de Moçambique, encerrando o programa, de novo em
Maputo, com uma visita à Escola Portuguesa e um encontro com a
Comunidade Portuguesa radicada no país.


