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Precisamente, aproveitando o lugar donde nos atopamos, quero facerlles a 
todos vostedes unha confidencia relativa a miña vinculación afectiva con todo 
o que teña que ver coa cultura e o pobo portugués, de tal maneira que sempre 
pensei que, si un día tiña que vivir fora de España ese sitio sería sin ningún 
tipo de dúbidas Portugal, por iso a miña satisfacción é hoxe doble porque podo 
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de recibir este título quero comprometerme de maneira directa a defensa dos 
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