Apresentação de Professor Aníbal Cavaco Silva
Palestra Tocqueville 2018 (JCE, 8 de Março de 2018)
Senhora Vice-Reitora, Professora Teresa Lloyd Braga
Senhor Professor Aníbal Cavaco Silva e Senhora Dra. Maria Cavaco Silva,
Ilustres Membros da Mesa,
Senhor Núncio Apostólico, Senhores Embaixadores,
Ilustres autoridades académicas, civis e militares,
Ilustres Convidados, Caros Estudantes, Caros Colegas e Amigos,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Em nome do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa,
gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença.
Nesta 18ª edição da Palestra Alexis de Tocqueville, temos hoje um orador
convidado muito especial — o Professor Aníbal Cavaco Silva. Como escrevia
recentemente o Professor Manuel Braga da Cruz na revista Nova Cidadania,
trata-se de [passo a citar]
“uma personalidade de primeira grandeza da história recente de Portugal, que
conseguiu feitos inigualáveis: o político que mais eleições venceu em democracia
— nada menos que cinco — que maior número de maiorias absolutas conseguiu
— quatro, duas das quais exclusivamente partidárias (a primeira vez que um
partido atingiu a maioria em eleições legislativas) — que durante mais tempo
esteve ao leme deste país: 10 anos como Primeiro-Ministro, no tempo da
convergência europeia, 10 anos como Presidente da República, nos anos da
divergência com a Europa.”
Aníbal Cavaco Silva foi o 19º Presidente da República Portuguesa, tendo sido
eleito em 2006 e reeleito em 2011. Terminou os seus dois mandatos presidenciais
em 9 de março de 2016 — precisamente há dois anos e um dia!
Exerceu funções como Primeiro-Ministro entre 1985 e 1995, tendo conquistado
duas maiorias absolutas consecutivas em eleições legislativas.
Foi um protagonista ativo no processo de construção europeia, assumindo papel
central em algumas grandes decisões, influenciando as opções inscritas no Tratado
de Maastricht e garantindo a adesão do escudo ao Sistema Monetário Europeu,
criando condições para a integração de Portugal no primeiro grupo de países da
moeda única europeia.
Participou em 29 Conselhos Europeus. No primeiro semestre de 1992, e sob a sua
condução, Portugal assumiu, pela primeira vez e com reconhecido êxito, a
presidência rotativa da União Europeia.
No plano das relações com o mundo lusófono, Cavaco Silva foi um promotor de
mudanças no sentido da estabilização democrática dos regimes africanos, tendo

patrocinado as negociações de paz para Angola e apoiado processo idêntico em
Moçambique. Foi também sob a sua égide que Portugal esteve no centro da criação
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Enquanto Presidente da República procurou evidenciar os bons exemplos na
economia social, na ciência e nas comunidades locais e de sucesso empresarial.
Destacou a Inclusão Social, as Potencialidades do Mar Português, o Diálogo com
os Jovens e o Dinamismo da Economia como prioridades da sua ação.
Aníbal Cavaco Silva é licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências
Económicas e Financeiras, Lisboa, e doutorado em Economia pela Universidade
de York, Reino Unido. Foi docente do ISCEF, Professor Catedrático da Faculdade
de Economia da Universidade Nova de Lisboa e, quando foi eleito Presidente da
República pela primeira vez, era Professor Catedrático na Universidade Católica
Portuguesa.
Foi investigador da Fundação Calouste Gulbenkian e dirigiu o Gabinete de Estudos
do Banco de Portugal, instituição na qual viria a exercer funções como consultor.
Exerceu o cargo de Ministro das Finanças e do Plano em 1980-81, no Governo do
Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, e foi Presidente do Conselho Nacional
do Plano entre 1981 e 1984. Presidiu ao Partido Social Democrata (PSD) entre
maio de 1985 e fevereiro de 1995.
É Doutor Honoris Causa pelas Universidades de York (Reino Unido), La Coruña
(Espanha), Goa (Índia), León (Espanha) e Heriot-Watt (Edimburgo, Reino Unido),
e membro da Real Academia de Ciências Morais e Políticas de Espanha, bem como
do Clube de Madrid para a Transição e Consolidação Democrática.
Foi agraciado com diversas condecorações nacionais e estrangeiras.
É casado com Maria Alves da Silva Cavaco Silva, professora universitária. O casal
tem dois filhos e cinco netos.
Senhor Professor,
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho agora o prazer de lhe pedir
que nos dê o privilégio de escutarmos a sua Palestra Alexis de Tocqueville.
Muito obrigado.

