
A agenda presidencial no mês de Julho
caracterizou-se pela diversidade das actividades
realizadas, bastando referir que, neste mês, o
Presidente Aníbal Cavaco Silva, entre muitos outros
eventos, participou na cerimónia comemorativa do
Dia da Polícia de Segurança Pública, no IV Concerto
da Associação Portuguesa Contra a Leucemia e numa
demonstração naval no Ponto de Apoio Naval de
Tróia.

No dia 3, presidiu à inauguração da requalificação
do Castelo de Silves, e, no dia 11, à cerimónia de
abertura dos 2ºs Jogos da Lusofonia. A 13,
participou na sessão solene de comemoração do
160º aniversário do Tribunal de Contas, onde
proferiu uma intervenção. Dois dias depois, no
Museu de Arte Antiga, em Lisboa, inaugurou a
exposição «Encompassing the Globe – Portugal e o
Mundo nos séculos XVI e XVII».

No dia 17, participou, juntamente com o Rei de
Espanha, Juan Carlos I, na cerimónia de inauguração
do Laboratório Ibérico Internacional de
Nanotecnologia, em Braga. A concluir o mês, o Rei
de Espanha voltou a Portugal, agora na companhia
da Rainha Sofia, para uma visita à Região Autónoma
da Madeira, durante a qual foram acompanhados
pelo casal Cavaco Silva.

Jardim da Cascata e Viveiros da Rainha

No dia 22 de Julho, o Presidente da República inaugurou, no
Palácio de Belém, o Jardim da Cascata, o qual foi objecto de
profundas obras de restauro e recuperação, encontrando-se agora
à disposição do público, nos dias de visita ao Palácio. O edifício
apresentava sinais evidentes de degradação, tendo sido propósito
do Presidente Cavaco Silva, desde os primeiros momentos do seu
mandato, proceder à sua reabilitação, bem como de todo o espaço
envolvente.

Para assinalar este evento, decorreu no Palácio de Belém, entre 22
e 26 de Julho, a récita da ópera «Dido e Eneias», de Henry Purcell,
numa produção do Teatro de São Carlos, que teve quatro
apresentações dedicadas ao público.

Visita oficial à Áustria

No dia 23, o Presidente da República e a Drª Maria Cavaco Silva
iniciaram uma visita oficial à Áustria, a qual se iniciou
simbolicamente por um momento de grande significado, um
encontro com a Sociedade Austro-Portuguesa, incluindo um grupo
da Comunidade de austríacos acolhidos por famílias portuguesas
após a Segunda Guerra Mundial.



Audiências, Reuniões de Trabalho,
Visitas a Portugal

A par daquela actividade, o Presidente da República
recebeu, em audiência, diversas entidades, como
uma delegação do CDS-PP (dia 6), uma delegação da
Comissão Nacional de Protecção de Dados (dia 7), a
Direcção da Associação Nacional de Municípios
Portugueses (dia 8), a Direcção da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia (dia 9), o Ministro dos
Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski
(dia 13), o Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa (dia 14), o CEO mundial de Investment
Management da Goldman Sachs, Marc Spilker (dia
14) ou a Direcção da Associação Portuguesa de
Outsourcing (dia 16).

No dia 9 de Julho, o Presidente da República,
cumprindo uma tradição que tem lugar anualmente
por ocasião do encerramento da sessão legislativa,
recebeu o Presidente e os Vice-Presidentes da
Assembleia da República, bem como os líderes dos
Grupos Parlamentares, a quem ofereceu um almoço
no Palácio de Belém. Nesse mesmo dia, reuniu-se
em Belém o Conselho Superior de Defesa Nacional,
sob a presidência do Prof. Aníbal Cavaco Silva.

A 20 deste mês, deslocou-se a Portugal, em visita de
trabalho, o Presidente da Estónia, Toomas Hendrik
Ilves, o qual foi recebido no Palácio de Belém. O
Presidente da Estónia e a Senhora de Toomas
Hendrik Ilves regressariam ao Palácio de Belém no
dia 22, para assistir à cerimónia de inauguração do
Jardim da Cascata.

A visita teve o seu início oficial no Palácio Presidencial (Hofburg,
Innerer Burghof), através de um encontro do Presidente da
República e Dr.ª Maria Cavaco Silva com o Presidente da República
da Áustria, Heinz Fischer, e Senhora Margit Fischer.

Tendo participado em diversas iniciativas em Viena, com destaque
para uma cerimónia de boas-vindas na Câmara Municipal, o
Presidente Cavaco Silva deslocou-se posteriormente a Salzburgo,
onde se reuniu com o chanceler austríaco e esteve presente,
juntamente com o Presidente da Áustria, na Cerimónia de Abertura
do Festival de Salzburgo 2009.

Visita dos Reis de Espanha à Região Autónoma da
Madeira

A convite do Presidente da República, os Reis de Espanha
realizaram uma Visita Oficial à Região Autónoma da Madeira nos
dias 30 e 31 de Julho e 1 de Agosto.

Em sessão solene, a Câmara Municipal do Funchal atribuiu a
Medalha de Ouro da cidade ao Rei Don Juan Carlos, após o que os
Chefes de Estado de Portugal e Espanha foram entronizados como
membros da Confraria do Vinho da Madeira. O Presidente do
Governo Regional da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, ofereceu
um banquete em honra do Casal Real na Quinta Vigia.

Sempre acompanhados pelo Presidente e pela Dr.ª Maria Cavaco
Silva, os monarcas Don Juan Carlos e Dona Sofia visitaram a Igreja
de Nossa Senhora do Monte, onde se encontra o túmulo do beato
Carlos I de Habsburgo, Imperador da Áustria e primo do Rei de
Espanha, o Cabo Girão, o Museu de Arte Sacra e a Sé do Funchal e,
antes da partida, deslocaram-se a Porto Santo, ali tendo sido
recebidos nos Paços do Concelho e visitado o Campo de Golfe que
tem a assinatura do golfista espanhol Severiano Ballesteros.


