EMBAIXADA DE PORTUGAL
PRETÓRIA

Mensagem à Comunidade Portuguesa na África do Sul, 23 de dezembro 2021
Caros amigos, portugueses na África do Sul,

Ao olhar para trás em 2021, este não foi o ano que teríamos querido. Entrámos com
COVID19 e saímos com COVID19 e entretanto aprendemos letras do alfabeto grego que
teríamos dispensado. Tivemos é certo a vacinação já a correr e geralmente ao alcance todos na
África do Sul, mas ainda nem todos se vacinaram. E com a nova variante, as precauções de
distanciamento social tornaram-se ainda mais importantes, pois que a doença se tornou ainda
mais contagiosa. Tendo eu passado recentemente pela experiência mas já recuperado, posso
assegurar que não é algo que queiramos para os nossos amigos. Por isso, aos nossos
compatriotas na África do Sul recordo a importância dos gestos já conhecidos de proteção
sanitária, além de deixar o apelo a que todos se vacinem.
Continuamos sob o efeito da pandemia, seja por pessoas próximas que adoeceram e nos
deixaram, seja pelos impactos económicos que também tardam a dissipar-se. Temos situações
de carência e, por vezes, de cega e criminosa violência. Em especial, tivemos em julho os
tumultos no Gauteng e no KwaZulu-Natal e que sobressaltaram todo o país, dando ao mundo
as imagens chocantes dum país em chamas e a ser saqueado.
Dessa experiência resultaram contudo sinais positivos de solidariedade, entreajuda, resistência
e resiliência da sociedade civil, incluindo da parte dos portugueses neste país. Com o novo
Adido Social da Embaixada e com a nossa estrutura consular, visitei alguns dos
estabelecimentos de matriz portuguesa saqueados e temos vindo a acompanhar os seus passos
de recuperação. Essa capacidade de fazer força das adversidades é um grande motivo de
orgulho e uma inspiração vinda dos nossos compatriotas aqui.
Sinto-me também inspirado pela resposta democrática que o Povo sul-africano deu aos
tumultos de julho com a cívica realização das eleições municipais em novembro passado.
Como disse o Presidente Ramaphosa, “o Povo falou”, há que ouvir.
Apesar das óbvias adversidades, é com esses elementos inspiradores que olho pessoalmente
para os tempos que se avizinham, com a expetativa de que sejam melhores do que os findam.
E com essa convicção e em nome da equipa que me honro de liderar e que serve a
comunidade portuguesa neste grande país, quero deixar aqui a todos os portugueses e
lusodescendentes na África do Sul e aos nossos amigos sul-africanos os melhores votos de
Feliz Natal e de todos os sucessos no Ano Novo.
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