ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

VISITA OFICIAL DE SUA ALTEZA O AGA KHAN

PALÁCIO DE SÃO BENTO – 10 JULHO DE 2018

A Assembleia da República tem hoje a honra de receber Sua Alteza o Aga Khan, Quadragésimo Nono Imã
Hereditário dos Muçulmanos Shia Imami Ismaili, no quadro das Comemorações do Jubileu de Diamante.

Não é esta a primeira ocasião em que o Sua Alteza o Aga Khan está connosco.

Recordo que, em 2014, esteve nesta mesma Sala do Senado para receber o Prémio Norte – Sul de 2013 do
Conselho da Europa.
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Das palavras que então proferiu, saliento:

«(…) habitamos um planeta sobrepovoado e interconectado e partilhamos um destino comum.

Uma fraqueza ou uma dor num canto e transmite-se rapidamente pelo globo.

A rejeição arraigada do pluralismo em todas as suas formas tem um papel significativo no alento de
conflitos destrutivos».

A preocupação de Sua Alteza com os valores mais profundos da dignidade humana é por nós plenamente
partilhada.

São imensos os desafios que as sociedades contemporâneas enfrentam e não é certamente retraindo-nos que
lhes poderemos fazer face.

A escassez dos recursos naturais, o problema das migrações e as suas enormes implicações, as mudanças
aceleradas na sociedade do conhecimento e o imediatismo da comunicação exigem a capacidade de nos
adaptarmos sem todavia perder os princípios que são o nosso fio-de-prumo.

É notável a todos os títulos a ação realizada por Vossa Alteza e pela Rede Aga Khan para o
Desenvolvimento.

- O empenho na educação, com ênfase na educação infantil;
- Os programas de combate à pobreza e de prestação de serviços de saúde;
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- Os programas de desenvolvimento rural;
- O espírito solidário e de empenho social.
- A atenção para com a cultura.
Lembro que, bem recentemente, em 2017, no Salão Nobre da Assembleia da República – onde hoje
inauguramos uma excecional exposição, com obras-primas das Coleções do Museu Aga Khan –,
celebrámos o Navroz, o início de um novo ano, com a presença de músicos da Ásia Central.

A este propósito, felicito Vossa Alteza pelo anúncio da criação de um novo Prémio Global para Música,
cuja primeira cerimónia de entrega terá lugar em março de 2019, em Lisboa, na Fundação Calouste
Gulbenkian.

Com efeito, um dos traços mais marcantes da ação de Vossa Alteza é a universalidade, expressão da
condição singular da comunidade ismaelita, espalhada por tantos países e lugares, unida espiritualmente ao
Aga Khan.

Da Ásia Central e do Sul à África Oriental e ao Canadá, em Portugal ou no Reino Unido, os ismaelitas
destacam-se por traços com que muito nos identificamos: a abertura e o respeito pelo próximo, a capacidade
de integração e, ao mesmo tempo, o amor às nossas raízes profundas.

Assistimos em Lisboa, aliás, participamos ativamente no culminar das celebrações do Jubileu de Diamante.

Um ponto alto, de projeção histórica até, para a Comunidade Ismaelita e para Portugal: a inauguração da
sede mundial do Imamat, um facto inédito na sua História milenar.
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Esta decisão, de Sua Alteza e das Autoridades portuguesas, enche-nos de alegria e de orgulho, mas também
de responsabilidade.

A sua vinda para Lisboa é a melhor ilustração de como nos queremos projetar na comunidade internacional:
como país construtor de pontes, plural e dialogante.

A Vossa Alteza e à Comunidade Ismaelita presente nos vários continentes damos os nossos mais sinceros
parabéns neste momento tão marcante da sua História e fazemos votos para que a sua presença em Portugal
seja um catalisador de energias e de trabalho conjunto para a construção de sociedades mais justas, mais
abertas e mais plurais.

Eduardo Ferro Rodrigues
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