
Solidariedade para com a Madeira

Ao tomar conhecimento da tragédia que atingiu a
Madeira, no dia 20 de Fevereiro, em consequência
de um violento temporal que assolou a ilha, o
Presidente da República fez uma declaração, no
Palácio de Belém, para endereçar sentidas
condolências às famílias das vítimas e manifestar
solidariedade para com os que perderam os seus
bens. “O grau de destruição é enorme. Nesta hora
difícil, a Madeira precisa da solidariedade de todos
nós. Nesta hora os portugueses não os esquecem”,
sublinhou.

No dia 24, o Presidente Cavaco Silva deslocou-se à
Madeira para observar a dimensão dos estragos,
contactar com as autoridades locais, empenhadas
num grande esforço de reconstrução, e levar uma
palavra de consolo e de esperança aos madeirenses.

O Presidente percorreu várias zonas do Funchal e da
Ribeira Brava, tendo, no Comando Operacional
Conjunto da Madeira, recebido informação sobre a
coordenação do socorro e apoio às populações por
parte das Forças Armadas. No Regimento de
Guarnição nº 3, teve ocasião de estar com os
desalojados que ficaram sem casa. No final da visita
à Madeira, o Presidente mostrou-se impressionado
com os elevados prejuízos registados e
congratulou-se com a pronta resposta dada pelas
autoridades e população à situação crítica que ali se
viveu.

Desde então, gerou-se uma onda de solidariedade a
favor da Madeira e, no dia 28 de Fevereiro, o
Presidente da República e a Dra. Maria Cavaco Silva
associaram-se a uma gala solidária organizada pela
SIC e que decorreu no Coliseu dos Recreios. A par
de cantores conhecidos, juntou igualmente gente
da moda, da televisão e do teatro. Sob a designação
“Uma Flor para a Madeira”, o espectáculo em prol
das vítimas do temporal teve por finalidade a
recolha de fundos para as obras de reconstrução da
ilha.

Com os Portugueses em Andorra

Nos dias 5, 6 e 7 de Março, o Presidente da
República e a Dra. Maria Cavaco efectuaram uma
visita ao Principado de Andorra, onde reside uma
importante Comunidade Portuguesa.

Visita à Comunidade Autónoma da Catalunha

O Presidente da República e a Dra. Maria Cavaco Silva visitaram,
nos dias 4 e 5 de Março, a Comunidade Autónoma da Catalunha,
cumprindo um programa de contactos com várias entidades, que
incluiu, no dia da chegada a Barcelona, uma audiência com o
Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação espanhol,
Miguel Ángel Moratinos.

 

Nesse dia, o Presidente Aníbal Cavaco Silva reuniu-se com a
numerosa Comunidade Portuguesa residente na Catalunha, à qual
dirigiu palavras de apreço pelo seu empenhamento no esforço de
desenvolvimento da região catalã. O encontro foi antecedido de
uma homenagem ao cineasta português José Maria Nunes, que vive
há mais de 40 anos em Barcelona e foi um dos fundadores da Escola
de Cinema da cidade. O Presidente agraciou-o com o Grau de
Grande Oficial da Ordem de Sant’Iago da Espada.

Posteriormente, o Presidente da República encontrou-se com o
Presidente da Generalitat da Catalunha, José Montilla Aguilera,
que, em seguida, ofereceu, no Salão San Jordi, um jantar em sua
honra e da Dra. Maria Cavaco Silva. Em resposta às palavras do seu
anfitrião, Aníbal Cavaco Silva acentuou que “o relacionamento
entre Portugal e a Catalunha assume uma importância
particularmente viva, no quadro das nossas relações com Espanha”.

Ao lembrar que “a Catalunha é, de entre todas as Comunidades
Autónomas, o nosso principal parceiro comercial e o maior
investidor”, o Presidente referiu que “é, ainda, na Catalunha que
reside uma das maiores comunidades portuguesas de Espanha”. E
acrescentou: “Acabo, aliás, de me encontrar com estudantes e
jovens quadros portugueses aqui residentes e posso dizer que
foram muitas as palavras de apreço que ouvi, pela forma como
foram acolhidos e pelas oportunidades de realização pessoal e
profissional que a Catalunha lhes oferece”.

O Presidente da República fez questão de agradecer a abertura que
lhe fora dado constatar quanto à integração da língua portuguesa
no sistema de ensino da Catalunha. E, a propósito, não perdeu a
oportunidade para salientar que, sendo o terceiro idioma europeu
no mundo, “a sua crescente projecção internacional e o
protagonismo que vêm assumindo alguns dos países onde é língua
oficial fazem dela um importante atributo de valorização
profissional, no mundo em que vivemos”.



A cerimónia de boas-vindas decorreu na Casa de La
Vall e contou com as presenças do Co-Príncipe
Episcopal e do Representante do Co-Príncipe
francês. Depois, o Presidente Aníbal Cavaco Silva
foi recebido no Parlamento do Principado pelo
respectivo Presidente, que o apresentou aos
representantes dos grupos parlamentares. Teve
ainda um encontro com o Primeiro-Ministro de
Andorra, Jaume Bartumeu Cassany.

Na recepção que lhe foi oferecida pela Presidente
da Câmara Municipal de Andorra La Vella, Maria
Rosa Ferrer Obiols, o Presidente da República, ao
discursar, afirmou, nomeadamente, que “é sempre
com satisfação e orgulho que ouço as palavras de
respeito e consideração que a Comunidade
Portuguesa merece às Autoridades de Andorra”. E
acrescentou: “Trata-se de uma Comunidade bem
integrada, que, com o seu trabalho e a sua acção,
concorre de forma determinante para o
desenvolvimento económico e social de Andorra e
para o bem-estar e a prosperidade desta Cidade.
Uma Comunidade que soube conciliar essa
integração com a manutenção da cultura e das
tradições portuguesas”.

Após os contactos com as entidades oficiais do
Principado, Aníbal Cavaco Silva dedicou o resto do
programa da visita à Comunidade Portuguesa.
Primeiro, encontrou-se, em Prat del Roure, com
alunos e professores de Língua Portuguesa; depois,
com uma centena de empresários portugueses que
vivem em Andorra e, por fim, reuniu-se com os
representantes do Conselho das Comunidades
Portuguesas e do Movimento Associativo Português
no Principado.

Momento alto foi o encontro com a Comunidade
Portuguesa residente em Andorra. Ao dirigir-se aos
presentes, o Presidente da República lembrou que
tem querido assinalar os aniversários da sua tomada
de posse na companhia dos portugueses residentes
no estrangeiro, o que aconteceu, nos anos
anteriores, em visitas ao Luxemburgo, Brasil e
Alemanha. “Este ano, quis estar com os portugueses
do Principado de Andorra, em sinal de solidariedade
para com todos vós, começando pelas famílias dos
que nos deixaram na sequência dos trágicos
acontecimentos que marcaram a vida da
Comunidade, em Novembro passado”, ressaltou, de
seguida.

Como último acto da visita, o Presidente da
República e da Dra. Maria Cavaco Silva
associaram-se à homenagem que o Governo de
Andorra decidiu prestar em memória dos cinco
portugueses que, em Novembro de 2009, foram
vítimas de um acidente na obra de construção de
um viaduto para o Túnel de Dos Vallires. Aníbal
Cavaco Silva confessou-se sensibilizado pelo facto
de as autoridades do Principado, num gesto de
grande nobreza, terem feito coincidir a cerimónia
da homenagem com a sua visita a Andorra.

Nesta deslocação à Catalunha, o Presidente Aníbal Cavaco Silva
teve, ainda, ocasião de intervir na sessão inaugural do Fórum
Ibérico de Barcelona, iniciativa que decorre de um Convénio
celebrado entre a Câmara Oficial de Comércio, Indústria e
Navegação de Barcelona e o Consulado-Geral de Portugal nesta
cidade, com o objectivo de aprofundar o debate e o
relacionamento económico entre Portugal e Espanha.

Começando por referir que Portugal é o terceiro mercado das
exportações espanholas, enquanto Espanha é o principal destino
das exportações portuguesas, absorvendo cerca de 30 por cento
das exportações nacionais de mercadorias, o Presidente da
República atalhou: “É minha convicção que existem, ainda, ganhos
importantes a obter no domínio da relação entre os agentes
económicos dos dois países, nomeadamente a nível da cooperação
entre empresas e da própria integração económica”. Apontou as
questões energéticas e ambientais como uma desafio de primeira
linha, não apenas para Portugal e Espanha, mas também a nível
global.

A fechar o programa da sua estada na Catalunha, o Presidente da
República visitou o Parque de Investigação Biomédica de Barcelona,
onde contactou com jovens investigadores portugueses que ali
trabalham, e presidiu à inauguração, na capital catalã, da Sede do
BankPime, instituição bancária participada pelo banco português
Banif.

Nova Jornada do Roteiro para a Juventude

Nos dias 12 e 13 de Março, o Presidente da República realizou a IV
Jornada do Roteiro para a Juventude, desta vez dedicado ao
“Empreendedorismo Jovem no Espaço Rural”. Com esta iniciativa,
Aníbal Cavaco Silva pretendeu mostrar a capacidade de iniciativa
dos jovens no Baixo Alentejo, destacando projectos de
empreendedorismo e inovação jovem.

Nos contactos que manteve em Moura, Cuba, Almodôvar e Beja, o
Presidente evidenciou vários exemplos de como os jovens estão a
combater a desertificação e a promover acções de sucesso
empresarial, social e cultural. Voltou a apelar aos jovens para uma
participação “mais activa” na vida cívica e política do País.

 


