
Prémio Champalimaud

No dia 4 de Setembro, o Presidente Aníbal Cavaco
Silva participou na Cerimónia de entrega do “Prémio
António Champalimaud de Visão 2009”, que teve
lugar no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

O Prémio, que este ano galardoou a Helen Keller
Foundation, foi entregue pelo Presidente da
República, o qual enalteceu, nesta ocasião, o
notável trabalho desenvolvido pela Fundação
Champalimaud e, em particular, pela sua
Presidente, Drª Leonor Beleza.

O Presidente e as relações
internacionais do Estado português

Nos termos constitucionais, o Presidente da
República desempenha, como se sabe, um papel
activo no relacionamento internacional do Estado
português.

Esse papel nuclear traduz-se, designadamente, na
concessão de audiências a personalidades
estrangeiras, como sucedeu no dia 8 de Setembro,
em que foi recebido, no Palácio de Belém, o
Presidente da Assembleia Parlamentar da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP
e Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e
Príncipe, Francisco Silva.

No dia seguinte, e também neste âmbito, o
Presidente da República ofereceu um almoço aos
deputados do Parlamento Europeu que cessaram o
mandato com as últimas eleições europeias.

Iniciativas culturais

No dia 15, o Presidente participou, como habitualmente, no jantar
anual do Clube de Jornalistas, durante o qual foram entregues os
Prémios Gazeta 2008.

Mais tarde, a 18 de Setembro, Aníbal Cavaco Silva inaugurou a
“Casa das Histórias Paula Rego”, em Cascais, na presença da
pintora, e participou no almoço que assinalou a inauguração
daquele espaço de cultura.

No dia 24, recebeu, em audiência, o Dr. Emílio Rui Vilar, o Prof.
João Lobo Antunes e a Dra. Isabel Mota, que lhe entregaram o livro
“O Tempo da Vida”, o qual reúne as conclusões do Fórum
Gulbenkian de Saúde sobre o Envelhecimento 2008-2009.

Comandante Supremo das Forças Armadas

Na qualidade de Comandante Supremo, o Presidente da República
tem procurado, desde o início dos seu mandato, prestigiar as Forças
Armadas e mostrar público reconhecimento pela acção que as
mesmas desenvolvem em defesa de Portugal.



No contexto do relacionamento internacional do
Estado é ainda ao Presidente que cabe receber os
novos Embaixadores em Portugal.

No dia 15 de Setembro, apresentaram credenciais,
como Embaixadores em Portugal, o Embaixador do
Chile, Fernando Ayala, o Embaixador da Bulgária,
Ivan Petrov Ivanov, o Embaixador da Alemanha,
Helmut Elfenkämper, o Embaixador do Perú, Felipe
Santiago Beraún Ugás, e o Embaixador da Austrália,
Patrick Lawless. Como Embaixadores
Não-Residentes, apresentaram credenciais o
Embaixador do Benim, Albert Agossou, a
Embaixadora da República da Síria, Lamia Chakkour,
e o Embaixador da República Centro-Africana,
Willybiro Sako.

No dia 24 de Setembro realizou-se em Belém nova
cerimónia de apresentação de credenciais. Desta
feita, o Presidente da República recebeu as cartas
credenciais do Embaixador da Albânia, Edmond
Trako, do Embaixador de S. Tomé e Príncipe,
Damião Vaz de Almeida, do Embaixador da
Finlândia, Asko Henrik Numminen, da Embaixadora
de Timor-Leste, Maria Natália Carrascalão Antunes,
e do Embaixador de Cuba, Eduardo Carlos González
Lerner.

Nessa qualidade, Aníbal Cavaco Silva promoveu, no dia 16 de
Setembro, um almoço de trabalho com os Chefes dos Estados-
Maiores das Forças Armadas e, no dia 18, ofereceu um jantar aos
membros do Comité Militar da Aliança Atlântica (este último, no
Museu dos Coches, especialmente preparado para a ocasião).

E, no dia 21 de Setembro, o Presidente da República recebeu, em
audiência, o Comandante Supremo das Forças Aliadas (SACEUR),
Almirante James Stavridis.

Outras actividades públicas

No dia 11 de Setembro, o Presidente Cavaco Silva deslocou-se ao
concelho do Sabugal, para se inteirar das consequências dos
grandes incêndios ali ocorridos nos últimos dias de Agosto e
primeiros dias de Setembro, tendo-se encontrado, na aldeia de
Sortelha, com representantes das populações atingidas e ouvido
responsáveis locais sobre a situação.

No dia 27 de Setembro, às 13h15, o Presidente da República
exerceu o direito de voto nas Eleições para a Assembleia da
República. Na véspera, através de uma mensagem ao País, exortara
os Portugueses a participarem no acto eleitoral.

No dia 29 de Setembro, Aníbal Cavaco Silva fez uma declaração à
comunicação social.


