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Este ano foi particularmente difícil e exigente para todos os Portugueses. A pandemia que
vivemos não deu tréguas a ninguém, tendo Portugal sofrido, tal como o resto do mundo, de
muitas limitações que tiveram significativas consequências económicas. Não foram apenas
estas as únicas grandes consequências: a nível anímico e psicológico a pandemia trouxe-nos
também consequências. 2022 será, por isso, um ano de grande importância para ultrapassar
estas questões e colocar o país a funcionar com normalidade.
Neste contexto gostaríamos de, mais uma vez, realçar o papel do líder do grupo operacional
da vacinação, o Vice-almirante Gouveia e Melo. O seu trabalho na liderança de uma equipa
muito profissional e empenhada permitiu a Portugal atingir níveis de vacinação excepcionais
num curto espaço de tempo. Esta situação possibilitou olhar para a crise sanitária de forma
mais confiante, ao contrário de muitos países nossos parceiros em que os níveis de vacinação
estão muito atrás.
É de salientar o comportamento e adesão do povo português que de forma inteligente
participou activamente na luta contra a pandemia. A pandemia veio evidenciar mais uma vez
o fraco desempenho económico português. Nas últimas décadas Portugal cresce apenas 1%
ao ano, sendo que esta situação encerra em si mesma um problema claro de crescimento e
ambição como tem vindo a ser salientado por várias personalidades.
É necessário, agora que vamos receber generosos fundos vindos da Europa, que os nossos
políticos definam uma estratégia para o nosso país. Ao longo de anos são apontados por
estudos e por vários peritos as debilidades da nossa economia, assim como as soluções para
o seu crescimento. Tardam as necessárias reformas estruturais e nos vários sectores
económicos que permitam trazer mais investimento para o nosso País. Por uma vez, temos
de ultrapassar a mediocridade e falta de ambição que temos vindo a assumir nos últimos
anos. O País não pode ser prejudicado pela sobreposição de interesses partidários e ambições
pessoais aos interesses nacionais. É urgente que Portugal volte a colocar-se como actor
dinâmico na sociedade das nações europeias. Temos de voltar a ser notícia por boas razões e
não apenas pela aprovação de medidas insólitas, que apenas bloqueiam o funcionamento das
empresas e prejudicam a criação de riqueza, afugentando os investidores.
Gostaria de salientar por um lado a importância da conferência sobre as alterações climáticas
realizada em Glasgow, e por outro a dramática inconsequência das resoluções.

Cedência a cedência, estamos a afastar-nos dos Acordos de Paris, sendo este um impasse
dramático para o mundo.
É neste cenário que recebemos há dias a notícia de que Portugal deixou definitivamente de
usar carvão para produzir electricidade. Esta é uma boa novidade, quando o nosso País deixa
de usar o combustível mais poluidor em termos de emissões de gazes com efeitos de estufa.
Deste modo antecipamos largamente um objectivo que estava estabelecido para 2030.
Mais uma vez gostaria de referir a questão do ensino em Portugal que ainda recupera dos
efeitos que a pandemia provocou na vida dos estudantes, jovens e crianças.
Por exemplo, ao longo deste ano os alunos, nomeadamente do ensino secundário, são
sujeitos a inovadoras alterações de períodos de férias e da periodicidade dos exames. A
recente substituição dos trimestres por semestres - que apenas servem para lançar confusão e
reduzir ainda mais a exigência, ao mesmo tempo que são criadas novas dificuldades aos pais
e encarregados de educação.
A educação não pode estar sujeita a constrangimentos ideológicos estatais, é disso grande
exemplo a situação que nos comove a todos, dos dois irmãos que foram reprovados por se
recusarem a assistir aulas de cidadania. Um caso chocante da imposição da lei do mais forte
na formatação ideológica sobre a liberdade individual.
No mesmo sentido, verifica-se um progressivo e preocupante estreitamento da tolerância
para com ideias contrárias às impostas pelos diversos grupos pressão acarinhados pelos
poderes públicos. Assim se geram campanhas repressivas sobre opiniões consideradas fora
de moda ou “incorrectas”, nomeadamente aquelas sobre raça, género, sexualidade, entre
outras, numa tentativa constante de criar uma nova semântica e limitar a liberdade – valores
que nos ofereceram progresso e bem-estar.
Como vimos referindo há alguns anos, em muitos dos países mais evoluídos culturalmente
considera-se que é altamente benéfica a existência de um serviço militar obrigatório que
pode ser substituído por um serviço cívico prestado à comunidade, e nalguns casos com uma
duração mais longa. Posso dar como exemplo a Suíça, onde o serviço militar é considerado
fundamental para o desenvolvimento do espírito de cidadania e para a segurança nacional e
que quando, por motivos religiosos ou filosóficos os jovens consideram que não o podem
cumprir, podem substituí-lo por um período mais longo de outro género de serviço à
comunidade.
Não podemos esquecer ainda o nosso compromisso com os países de língua portuguesa, a
nossa ligação com estes povos, que reforça a nossa identidade e constitui uma ponte de
ligação com a União Europeia.

A Casa Real Portuguesa tem tido ao longo dos anos a missão de agregar estes Estados,
comunidades de emigrantes e de lusodescendentes espalhados pelo mundo.
A fraca ambição política para este grande projecto nacional tem vindo a afastar, ano após
ano, estes povos do nosso País. Esta vantagem competitiva não pode ser desperdiçada.
São caricatas as situações que tenho tido conhecimento da não concessão de vistos de
entrada em Portugal.
Para quando uma ambiciosa política que crie escolas, liceus e universidades portuguesas que
reforcem o estabelecimento de laços por via da cultura?
O ano de 2022 vai iniciar-se com uma importante eleição para o destino dos Portugueses. É
fundamental a participação consciente de todos neste acto eleitoral que pode ajudar a
determinar o nosso futuro. Peço a todos que não deixem de votar e de participar com
exigência, no conhecimento crítico das propostas que irão ser sufragadas.
Por fim gostaria de referir a importância do projecto de Sua Santidade o Papa Francisco, que
são as Jornadas Mundiais da Juventude, em 2023. Este é um evento que será preparado em
2022 e em 2023 juntará milhões de Jovens em Lisboa onde todos desejamos que mais uma
vez seja revelado o melhor dos portugueses.
Como sempre a Família Real Portuguesa estará disponível para tudo aquilo que os
portugueses entenderem ser útil. Este legado que transportamos é um instrumento construtor
de pontes entre pessoas, comunidades e instituições, bem como de boa vontade entre todos.
Viva Portugal!

