
Pioneiros da Bioética

No dia 4 de Novembro, o Presidente da República
reuniu no Palácio de Belém os pioneiros da
Bioética em Portugal, num gesto que chamou a
atenção para a importância desta disciplina. Nessa
ocasião, foram condecorados com a Grã-Cruz da
Ordem de Sant’Iago da Espada o Prof. Doutor
Daniel Serrão, o Dr. Jorge Biscaia e o Prof. Doutor
Walter Osswald, sendo ainda homenageado o Prof.
Doutor Luís Archer, já agraciado com idêntica
distinção, todos Pioneiros da Bioética em Portugal.

Congresso das Comunicações e
actividades da COTEC

Na sua edição deste ano, o Congresso das
Comunicações teve como tema «TIC e Alterações
Climáticas». Presidindo à sessão de abertura,
Aníbal Cavaco Silva chamou de novo a atenção
para a necessidade de enfrentar um dos maiores
desafios do nosso tempo:

“O aquecimento global é (…) uma questão central
dos nossos dias. As decisões do presente – ou a
ausência delas - terão repercussões profundíssimas
sobre o futuro das próximas gerações.
Temos de ser capazes – Estado, empresas e
cidadãos – de estar à altura do desafio que
representa a descarbonização do nosso modelo de
desenvolvimento, apostando nas tecnologias
limpas, nas energias renováveis e na eficiência
energética.”

No âmbito da COTEC - Associação Empresarial para
a Inovação, o Presidente da República presidiu, no
dia 20, à Sessão de Encerramento do 2º Encontro
da Rede PME Inovação COTEC e participou, a 21,
na reunião do III Conselho para a Globalização da
COTEC Portugal, em Sintra.

Na Escola Naval

Enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, o Presidente
da República tem acompanhado com a maior atenção a instituição
militar, tendo, ao longo do seu mandato, visitado diversas
unidades dos três ramos. Desta feita, presidiu, no dia 14 de
Novembro, à Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo da Escola
Naval e ao Encerramento das Jornadas do Mar 2008.

No País

O Presidente da República manteve, no mês de Novembro, a sua
actividade de visitas e deslocações pelo País. Desde logo, no
incentivo e no reconhecimento a iniciativas empresariais de
grande vulto, o que o levou a presidir à inauguração do
Entreposto Logístico Carregado II, do Grupo Luís Simões.

No plano cultural, esteve presente na "Arte Lisboa", na Feira
Internacional de Lisboa (FIL), no dia 19 de Novembro, e na estreia
do Bailado Quebra-Nozes, no Teatro Nacional de São Carlos, no
dia 22, ocasião em que homenageou o coreógrafo Armando Jorge,
condecorando-o com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de
Sant’Iago da Espada.



Relações internacionais

No mês de Novembro de 2008, o Presidente da
República, no cumprimento das suas obrigações
constitucionais, desenvolveu vários contactos a
nível internacional. Assim, merecem destaque: a
audiência concedida, no dia 6, à Presidente da
Assembleia Nacional da Sérvia, Profª. Dra. Slavica
Djukic-Dejanovic; no dia 12, a visita oficial do
Presidente da República de Malta, Edward Fenech
Adami; e a audiência concedida à Drª Graça
Machel, no dia 13 de Novembro.

O Presidente Aníbal Cavaco Silva avistou-se ainda
com o seu homólogo russo, Dmitri Medvedev, com
quem jantou na Fortaleza do Guincho, em Cascais.
E recebeu em audiência o Presidente do Congresso
de Deputados de Espanha, José Bono, o Primeiro-
Ministro da República Democrática de Timor-Leste,
Xanana Gusmão, e o Presidente da Junta da
Estremadura de Espanha, Guillermo Fernández
Vara.

 

A 24 de Novembro, o Presidente da República inaugurou o núcleo
sede do Museu de Sines e Casa de Vasco da Gama.

Três dias depois, inaugurou a Biblioteca Eduardo Lourenço, na
Guarda, visitando as instalações e a exposição fotográfica «Um
(e)terno olhar. A Guarda, Eduardo Lourenço e Vergílio Ferreira»,
lançando o selo comemorativo, participando na apresentação do
livro “Eduardo Lourenço e a sua Biblioteca: um legado de futuro”
e presidindo à entrega do prémio Eduardo Lourenço 2008.

Ainda no dia 27, o Presidente da República deslocou-se a Mêda,
onde inaugurou a respectiva Biblioteca Municipal, visitando, na
Casa da Cultura, a exposição de pintura do Mestre José Manuel
Soares. No dia seguinte, visitou Torres Novas, onde inaugurou um
novo espaço cultural e, entre outros actos públicos, recebeu as
chaves de ouro da cidade.


