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O último dia da primeira
visita de Marcelo Rebelo de
Sousa como presidente de
Portugal aos Estados Uni-
dos, colocou o chefe de
estado em contacto com
figuras da vida empresarial
luso-americana e graduados
portugueses na América do
Norte.

Na manhã de 5ª feira,
Rebelo de Sousa participou
como orador principal num
pequeno-almoço promovi-
do pela AICEP Portugal
Global e a Portugal-US
Chamber of Commerce. Ao
evento, que decorreu no
Harvard Club, estiveram
ainda o embaixador de Por-
tugal nos EUA, Domingos
Fezas Vital, o representante
permanente da União Euro-
peia junto da ONU, embai-
xador João Vale de Almei-
da, o delegado da AICEP
em Nova Iorque, Manuel
Couto Miranda, o presiden-
te da PUSC, Rodolfo Lavra-
dor, os cônsules gerais em
Nova Iorque e Newark, res-
pectivamente Manuela Bai-
ros e Pedro Oliveira, o se-
nador estadual Jack Mar-
tins, o ex-comissário para o
Design e Construção da
cidade de Nova Iorque, Luís
Tormenta, o presidente da
PALCUS, Fernando Rosa, e
a arquitecta de interiores
Alexandra Champalimaud.

No encontro, subordina-
do ao lema ‘Right Choice.
Righ Time’, o presidente
português dissertou sobre a
actual situação político-
económica do país, fazendo
ainda pertinentes observa-
ções a temas da actualidade
- do Brexit à crise dos refu-
giados, passando por ques-
tões como o populismo que
ameaça o cenário político
internacional e a necessida-
de de não sucumbir às ten-
tações de quem se opõe à
globalização e à abertura
de fronteiras.

No início da tarde, Mar-
celo Rebelo de Sousa parti-
ciparia ainda na abertura do
16.º Fórum da PAPS (Portu-
guese-American Post-Gra-
duate Society), que teve lu-
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gar  numa  sala  do  Memo-
rial Sloan-Kettering Cancer
Center.

O estadista português,
depois de apresentado pela
actual presidente daquela
organização sem fins lucra-

tivos, Sílvia Curado, dirigir-
se-ia aos graduados presen-
tes, sublinhando a impor-
tância deste tipo de rede e
elevando o universo da aca-
demia.

Numa sessão de pergun-

tas e respostas, que se
antecedeu ao almoço, Mar-
celo Rebelo de Sousa abor-
daria um leque variado de
assuntos, da política à edu-
cação, do ensino à impren-
sa.

� O presidente português em Nova Iorque com o arquitecto
Luís Tormenta (à direita), ex-comissário para o Design e Construção

da cidade de Nova Iorque e Fernando G. Rosa, presidente do PALCUS

� Marcelo Rebelo de Sousa com o senador estadual Jack Martins

� Com Rodolfo Lavrador, presidente da Portugal-US Chamber of Commerce

� A empresária Natália Luís, Joana Mayer Alexandre (da Embaixada de Portugal
em Washington, DC) e o cônsul-geral de Portugal em Newark, Pedro Oliveira

� O presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Manhattan com figuras da vida luso-americana, entre elas a arquitecta de interiores
Alexandra Champalimaud, Filipe Blackwood Oliveira, a produtora cinematográfica Joana Vicente e Fernando G. Rosa

� O presidente Marcelo Rebelo de Sousa com participantes ao almoço da PAPS em Nova Iorque

� O presidente Marcelo
Rebelo de Sousa com a
actual presidente da
PAPS, Sílvia Curado, e os
ex-presidentes Raúl
Saraiva (do núcleo de
DC) e João Ribas (Bos-
ton)


