
4BU
FM
M
J
U
F
%BU
B
/FU
XPS
LT

4BU
FM
M
J
U
F
1IPOFT

4BU
FM
M
J
U
F
*
OU
FS
OFU

Todos os caminhos da Justiça
passam pelo nosso Escritório!
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Portugal é maior do que a crise que vivemos
- afirmou o Presidente Cavaco Silva na mensagem de Ano Novo,
pedindo uma "união de esforços" para o País aproveitar esta
"crise" para "mudar de vida e construir uma economia saudável"
O Presidente da República,
Cavaco Silva, considerou que
a resolução das dificuldades
nacionais exige, além de rigor
orçamental, uma agenda para
o crescimento e emprego,
sem a qual “a situação social
poderá tornar-se insustentável”.
Na sua mensagem de Ano
Novo, Cavaco Silva apelou ao
“diálogo construtivo entre o
Governo e a oposição” e ao
“aprofundamento da concertação social”, alertando para a
necessidade de preservação
da “coesão nacional” e da
“coesão social”.
“A resolução dos desafios
que Portugal enfrenta exige,
além do rigor orçamental,
uma agenda orientada para o
crescimento da economia e
para o emprego. Sem isso, a

situação social poderá tornarse insustentável e não será
possível recuperar a confiança e a credibilidade externa
do país”, afirmou o Presidente
da República.
Cavaco Silva argumentou
que “a coesão social é da
maior importância para o
crescimento económico, para
a contenção do desemprego e
para atenuar os custos da resolução dos graves desequilíbrios que se verificam na
economia portuguesa”.
“Daí a insistência com que
tenho sublinhado a importância da repartição equitativa
dos sacrifícios exigidos aos
portugueses, do combate às
desigualdades, do apoio aos
mais carenciados e desprotegidos, do diálogo construtivo
entre o Governo e a oposição

e do aprofundamento da concertação social”, acrescentou.
O Presidente da República
referiu que a Comissão Europeia já “reconheceu” que além
da disciplina orçamental “era
necessário também crescimento económico e criação
de emprego”.
Segundo o chefe de Estado,
“a situação difícil” em que
Portugal se encontra não deve ser impedimento para o
país “ter uma voz activa na
defesa de uma resposta à crise da zona euro que inclua
uma estratégia europeia de
crescimento económico e do
emprego, visando em particular os jovens desempregados”.
Nesta sua mensagem de Ano
Novo, Cavaco Silva deixou
uma palavra aos jovens por-

tugueses no estrangeiro, dizendo-lhes que o país precisa
deles: “Conheço a ansiedade
de milhares de jovens para
quem tardam os caminhos
com que sonharam, muitos
dos quais procuram a sua sorte longe da família e do seu
País, quando tanto precisamos deles”.
O Presidente da República
começou esta comunicação
lembrando 2011 como um ano
que “marcou profundamente a
vida de muitos portugueses”
no plano social. “No ano que
agora começa, as dificuldades
não irão ser menores. Esta é
uma realidade que não pode
ser iludida”, acrescentou.
Cavaco Silva anteviu 2012
como um ano em que "se irão
exigir grandes sacrifícios ao
comum dos portugueses", em

António Ricoca Freire é o novo
embaixador de Portugal na África do Sul
* Ramos Pinto sai de Pretória para ocupar
o lugar de embaixador na Suiça
O Ministério dos Negócios
Estrangeiros vai proceder à
“mais ampla renovação” de
embaixadores dos últimos
anos e já foi aprovada pelo
Presidente da República,
disse fonte do Governo.
A lista do movimento de embaixadores indica que Domingos Fezas Vital, que ocupava
o cargo de assessor diplomático junto do Presidente da
República, passa a embaixador da Representação Permanente da União Europeia
cargo que era ocupado por

Manuel Lobo Antunes nomeado agora embaixador de Portugal em Itália.
João da Câmara, que ocupava o cargo de embaixador em
Harare, no Zimbabwé, foi indicado para embaixador de
Portugal em Luanda e para a
representação portuguesa na
capital brasileira foi destacado
Francisco Ribeiro Telles, até
agora embaixador em Luanda, Angola.
Manuel de Jesus, vice-presidente do IPAD, é o novo embaixador em Bissau e Paula

ANTÓNIO RICOCA FREIRE

Cepeda,
secretária-geral
adjunta do MNE, é a nova embaixadora em São Tomé e
Príncipe. Maria Clara Borja de
Freitas passa a ocupar o cargo de embaixadora junto da
Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP).
Francisco Seixas da Costa
passa a acumular os cargos
de embaixador de Lisboa em
Paris e representante de Portugal junto da UNESCO, lugar
que era ocupado por Luís Filipe Castro Mendes, agora
novo embaixador de Portugal
no Conselho da Europa.
A embaixada de Portugal na
Alemanha vai ser representada por Luís Almeida Sampaio,
até agora embaixador de Lisboa em Belgrado. Atenas vai
ter como embaixador Joaquim
Ferreira Marques que se encontrava até ao momento na
embaixada de Portugal em
Buenos Aires (Argentina), e
para a capital da Irlanda foi
indicado como embaixador
Bernardo Futscher Pereira.
O movimento de embaixadores indica ainda que João Ramos Pinto que se encontrava
em Pretória (África do Sul) é o
novo embaixador em Berna
(Suíça), e José Bouza Serrano, chefe de Protocolo, é o
novo embaixador em Haia
(Holanda). Rita Ferro, até
agora embaixadora na Tunísia, vai ocupar o cargo de em-

baixadora de Portugal no Luxemburgo.
Marcelo Curto passa de embaixador em Viena (Áustria)
para a embaixada em Estocolmo (Suécia) e o cargo de
embaixadora na Áustria passa
a ser ocupado por Ana Martinho que acumula também o
cargo junto da missão da Organização para a Segurança
e Cooperação na Europa
(OSCE). Fátima Perestrello,
embaixadora em Tallin, Estónia, é a nova representante de
Portugal em Helsínquia (Finlândia) e Jorge Cabral, anteriormente em Teerão, é o novo
embaixador em Ancara, Turquia.
Maria do Carmo Allegro, até
esta data em Liubliana (Eslovénia), foi indicada como embaixadora de Portugal em Belgrado.
O posto de Teerão é ocupado
agora por Mário Damas Nunes que era embaixador em
Andorra e a embaixada no
Cairo passa a ser representada por António Tânger.
Luís Faro Ramos, director geral de Política de Defesa Nacional, passa a embaixador
em Tunes, Tunísia.
Francisco Xavier Esteves, director geral dos Assuntos Técnicos e Económicos (DGATE),
foi indicado como embaixador
em Marrocos e Miguel Almei(cont na pag. 8)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, CAVACO SILVA, DURANTE A MENSAGEM DE ANO NOVO
que “as dificuldades se farão
sentir de forma mais acentuada no dia a dia”, mas manifestou-se confiante na resposta dos portugueses: "Será
igualmente um ano em que a
fibra do nosso povo virá ao de
cima”.
“Portugal é maior do que a
crise que vivemos”, afirmou o
chefe de Estado, pedindo
uma “união de esforços” para
o país aproveitar esta “crise"
para “mudar de vida e construir uma economia saudável”.
Nesta mensagem, Cavaco
Silva pediu que, nesta conjun-

tura difícil, os agentes políticos “expliquem aos portugueses o fundamento das suas
decisões e que sejam os primeiros a acarinhar as sementes de uma nova esperança,
agindo com justiça, com ponderação e com sensibilidade
social”.
“Espero, do fundo do coração, que o ano de 2012 possa
trazer a todas as famílias e a
todos os Portugueses, onde
quer que se encontrem, sinais
de esperança de um futuro
melhor. A todos renovo os
meus votos de um Ano Novo

de paz, saúde e felicidade”,
rematou.
PSD ACOMPANHA
PREOCUPAÇÕES DE
CAVACO E DEFENDE
EQUIDADE NOS
SACRIFÍCIOS
O secretário-geral dos sociais-democratas, José Matos
Rosa, afirmou que o PSD
acompanha as preocupações
manifestadas pelo Presidente
da República, Cavaco Silva,
na sua mensagem de Ano No(cont na pag. 8)

África do Sul na presidência do
Conselho de Segurança das Nações Unidas
É a segunda vez que a África
do Sul ocupa um assento no
Conselho de Segurança das
Nações Unidas. A primeira foi
entre 2007 e 2008. Membro
fundador da organização, a
África do Sul assumiu, desde
o dia 1 de Janeiro, a presidência rotativa do Conselho.
A presidência sul-africana
promete um mês cheio, de
acordo com o embaixador da
África do Sul junto das Nações Unidas, Baso Sangqu,
em entrevista à Rádio ONU
de Nova Iorque.
De acordo com o embaixador, o Conselho de Segurança
vai discutir a Somália, o Sudão, a justiça e respeito pela
lei, um tema que é muito importante não só para África,
mas para a comunidade internacional, também o Médio
Oriente e o rescaldo da crise
na Líbia.
A África do Sul vai também

colocar o continente africano
e o papel das organizações
regionais na agenda do conselho, além de realçar a União
Africana enquanto actor preponderante na promoção da
paz e estabilidade no continente em conjunto com a
ONU.
O embaixador indicou que a
União Africana há muito que
tem estado a estabelecer-se
no seio do quadro de intervenções para a paz e segurança
no continente. E como organização regional conhece bem

o terreno.
Baso Sangqu afirma que o
continente africano tem pouca
voz no seio do Conselho de
Segurança porque não tem
membros permanentes, e
acrescenta que a discussão
sobre a reforma do Conselho
não está morta, “apenas é discutida fora do Conselho”.
Baso Sangqu espera que
2012 seja um ano de paz, um
ano em que a questão palestiniana seja finalmente resolvida, tal como a questão do Sahara Ocidental.

José Cesário na África
do Sul para estudar
"novas soluções" para
ensino de português
Notícia na última página

