Discurso de Boas-Vindas ao Presidente Macron
FCG, Grande Auditório, 27 de Julho de 2018, 11h00

Exmº Senhor Presidente da República Francesa
(Emmanuel Macron)
Exmº Senhor Primeiro Ministro de Portugal (António
Costa)
Ilustres Convidados
Sejam bem-vindos.
É com o maior gosto que vos recebemos na Fundação
Calouste Gulbenkian.
Não é todos os dias que dois políticos com funções de
tão alto nível discutem e dialogam com os cidadãos
sobre as principais questões que a todos interessam.
Dialogar aproxima-nos uns dos outros, sendo que, sem
esta proximidade, sem este conhecimento mútuo,

não

poderemos

afirmarmo-nos

como

cidadãos

europeus.
Calouste Gulbenkian, o nosso Fundador, passou
grande arte da sua vida em Paris, sua cidade de
eleição. Foi também um homem de diálogo: diálogo
entre o Oriente e o Ocidente, entre a educação e a
ciência, entre a arte e a beneficência.
Diálogo também com França e com a cultura francesa,
no seio da qual passou grande parte da sua vida, e
cujo trabalho continuamos hoje através da Delegação
que a Fundação mantém em Paris e que tanto tem
contribuído para o encontro das nossas duas culturas.
Ouso dizer que Calouste Gulbenkian, ao criar a
Fundação em Portugal trouxe consigo um certo
“sabor” a cultura francesa, que se respira no Museu
que acabámos de visitar.

Presidente Macron
Primeiro-Ministro Costa:
É com enorme interesse e curiosidade que vos vamos
ouvir falar sobre a Europa. As respostas que
soubermos, dar hoje, aos desafios que a União tem
pela frente irão determinar o nosso futuro enquanto
europeus.
V. Exas têm em comum o facto de serem partidários
de uma Europa forte, e de que o bem-estar, a
prosperidade e a solidariedade dos nossos países tem
que ser encontrada no quadro europeu.

Os desafios que temos pela frente são muitos e
variados. Mas tenho a certeza que, com a vossa acção,
contribuirão para que a Europa continue a avançar.

Podemos não pensar todos da mesma maneira, e
ainda bem, mas creio que todos defendemos a Europa
da democracia, da diversidade e da coesão social. E
por isso estamos hoje aqui. Temos a Europa como
valor comum.
Muito obrigada.
Isabel Mota

