
A agenda presidencial do mês de Junho foi,
naturalmente, marcada por um acontecimento de
grande projecção nacional, as Comemorações do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas.

A cidade de Viana do Castelo foi escolhida, pela
primeira vez desde a instauração do regime
democrático, como anfitriã destas Comemorações,
as quais compreenderam inúmeras iniciativas, que
começaram logo no dia 9 de Junho. Nesse dia, o
Presidente Aníbal Cavaco Silva, num gesto de
homenagem à cidade de Viana, deslocou-se à
Igreja do Convento de Santa Cruz, onde depôs
uma coroa de flores no túmulo de Frei Bartolomeu
dos Mártires. De seguida, dirigiu, a partir do
Edifício da Praça da Liberdade, uma Mensagem às
Comunidades Portuguesas, onde reiterou uma
preocupação muito vincada desde o início do seu
mandato, "realçar o mérito dos Portugueses que
vivem e trabalham no estrangeiro, o importante
papel que desempenham na afirmação de Portugal
no mundo".

A este propósito, lembrou que, aquando da visita
realizada à comunidade portuguesa no
Luxemburgo, deu o seu apoio à criação do "Prémio
Empreendedorismo Inovador na Diáspora
Portuguesa". A cerimónia de atribuição deste
Prémio realizou-se na Biblioteca de Viana do
Castelo. Instituído pela COTEC, a ele se
apresentaram 65 candidatos, tendo sido
galardoados, este ano, os cidadãos Carlos de
Mattos, fundador da empresa cinematográfica CDM
Interactive, em Hollywood, nos Estados Unidos, e
Fernando Pereira, empresário e proprietário da
maior empresa de cofragem da Austrália.

Após a cerimónia militar do içar da Bandeira e
Guarda de Honra Militar, na Praça da República, os
Antigos Paços do Concelho de Viana de Castelo
foram palco da Sessão Solene de Boas Vindas
organizada pela Câmara Municipal. Nessa ocasião,
o Presidente da República saudou as gentes de
Viana do Castelo, no ano em que se comemora o
750º aniversário da outorga do foral àquela cidade.

As Comemorações do Dia de Portugal têm sido
igualmente uma oportunidade para a realização de
iniciativas culturais nas cidades anfitriãs, de que se
destacaram, este ano, a Exposição de Arte
Portuguesa Contemporânea e um concerto de
Homenagem a Pedro Homem de Mello, o qual teve
lugar no Teatro Sá de Miranda. Ao final da tarde
desse dia 9 de Junho, realizou-se a sessão de
cumprimentos do corpo diplomático, a que se
seguiu um jantar oferecido pelo Presidente da
República na Pousada de Santa Luzia.

O Dia 10 de Junho constitui também um momento privilegiado
para homenagear as Forças Armadas, designadamente através das
cerimónias militares que este ano se realizaram no Campo da
Senhora d'Agonia, contando com a participação do Exército, da
Marinha e da Força Aérea.

Aos militares portugueses deixou o Presidente Cavaco Silva a
expressão do seu maior apreço pela instituição castrense:
"Presente nos momentos mais significativos da nossa História,
torna-se difícil encontrar uma Instituição que tenha contribuído
tanto, tantas vezes e com o sacrifício de tantos para a edificação
e consolidação da Nação portuguesa".

Após estas cerimónias militares, que contaram com a adesão
entusiástica das populações de Viana e de todo o Minho, seguiu-se
a Sessão Solene comemorativa do Dia de Portugal.

Na intervenção que proferiu, o Presidente da República
centrou-se no valor da língua portuguesa e no potencial
universalista que a mesma encerra. Evocou figuras maiores da
nossa cultura, como o Pde. António Vieira e Luís de Camões, para
lembrar a importância da língua para a afirmação de Portugal no
mundo, numa comunhão perfeita com os demais países da
lusofonia. Uma comunhão feita sem complexos nem reservas,
realizada a pensar em tudo o que nos une enquanto cidadãos do
mundo, livres e iguais, portadores de culturas diferenciadas mas
irmanados por um traço comum: a língua de Camões. Com ela se
escreverá a "História do Futuro", como nas palavras do Pde.
António Vieira. História do Futuro, "a História que desejamos para
os nossos filhos", concluiu o Presidente Aníbal Cavaco Silva.

Audiência com Sua Santidade o Papa Bento XVI

O Presidente da República e a Drª Maria Cavaco Silva foram
recebidos por Sua Santidade o Papa Bento XVI, numa audiência
durante a qual o Presidente Cavaco Silva convidou o Santo Padre
a visitar Portugal.


