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Âmbito e conteúdo

A Cerimónia de Homenagem ao General Ramalho Eanes, que decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian, teve início com as intervenções do Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Artur
Santos Silva, do Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, cuja intervenção versou o ato eleitoral de há 4
décadas e do homenageado, o General Ramalho Eanes.
Após a sua intervenção, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou o General Ramalho Eanes,
primeiro chefe de Estado democraticamente eleito, por sufrágio direto e universal, com o Grande-Colar da
Ordem do Infante D. Henrique. O Grande-Colar é o mais alto grau da Ordem e é concedido a antigos
Chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal,
os tornem merecedores dessa distinção.
Esta Cerimónia encerrou um o conjunto de iniciativas promovidas pela Presidência da República para
assinalar esta efeméride e que levaram o ex-Presidente e o atual a Évora e Castelo Branco, para
encontros com jovens, onde se debateram a Liberdade e a Democracia, numa perspetiva de futuro.

Nome de pessoa

No final da Cerimónia foi inaugurada a exposição “40 Anos Eleições Presidenciais – Um Presidente para
todos os Portugueses”, que ficará patente ao público até dia 27 de julho próximo, no piso 0 da Fundação
Calouste Gulbenkian, com entrada gratuita.
Eanes, António dos Santos Ramalho. 1935-, Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-
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