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Mensagem da Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo 

 

Por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas 2022 

 

Caros compatriotas e amigos  
 

É com enorme entusiasmo e alegria que irei participar pela primeira vez 

com a comunidade Portuguesa e luso-descendente, lado a lado, nesta 

grande capital económica e financeira de Joanesburgo, nas celebrações do 

Dia de Portugal, ocasião especialmente importante para afirmar e fortalecer 

a nossa identidade, origem, cultura e língua Portuguesa.  
 

Gostaria de começar por saudar e felicitar a Comissão de Coordenação das 

Celebrações do Dia de Portugal 2022, que pela primeira vez juntou 

representantes de associações e clubes da área de Pretória e de 

Joanesburgo, e logrou apresentar um programa conjunto das festividades. É 

um exemplo notável de colaboração, entreajuda e de união da nossa 

comunidade, que conseguiu com sucesso definir e concretizar ações 

comuns e um programa conjunto de eventos aberto à participação e 

entusiasmo de toda a comunidade.  
 

Com efeito, neste objetivo participaram ativamente com esforço, empenho 

e dedicação representantes de diferentes associações de Joanesburgo, tais 

como o Núcleo de Arte e Cultura, LusoÁfrica, Grupo Folclórico Terras do 

Norte, Academia-mãe do Bacalhau, APF Vanderbijlpark, FAPRAS, Fórum 

Português, União Portuguesa, e ainda, de Pretória, a Casa do Benfica, 

Academia do Bacalhau e ACPP.  
 

Praticamente ultrapassados os tempos difíceis da pandemia que dominou os 

últimos anos, o programa abrangente das Celebrações do Dia de Portugal 

2022 tem início no dia 5 no União Portuguesa, prossegue dia 10 na ACPP 

em Pretória, no dia 11 e 12 com um arraial no Núcleo, e termina no dia 16 

de Junho na APF Vanderbijlpark. Programa deste ano apresenta amplas 

oportunidades de convívio familiar e entre amigos, oferece momentos 

musicais de entretenimento e também degustação de gastronomia típica e 

regional do nosso País, uma mostra da nossa cultura e tradições que 

partilhamos e convidamos também a participar a sociedade sul-africana que 

nos acolhe.  
 

Além de louvar e agradecer o empenho e sacrifícios pessoais empreendidos 

pelos membros da Comissão, gostaria também de dirigir especiais palavras 
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de agradecimento aos dirigentes e líderes associativos que no contexto 

pandémico desenvolveram grande esforço para reativar a atividade dos 

clubes e instituições que dirigem, bem como aos sócios dos clubes e à 

comunidade em geral, que reatou e continua a participar na dinâmica 

associativa e nas suas ações de convívio, recreativas, culturais e 

desportivas.  
 

Neste contexto, perante a nossa comunidade bem integrada, dinâmica, 

diversa e empreendedora, o Consulado permanece firme no objetivo de a 

todos servir e ajudar, dentro das suas possibilidades e recursos, sempre com 

o sentido de dever e de serviço à nossa comunidade, com renovada vontade 

em continuar a prestar um serviço público de qualidade e tudo fazendo para 

que se mantenha ao mais alto nível.  
 

Assim, num gesto de abertura e proximidade, e ciente ainda da importância 

de atrair os mais jovens a participar no movimento associativo, o 

Consulado associou-se também às celebrações do Dia de Portugal, 

organizando no dia 11 de Junho uma “manhã criativa em família”, numa 

sessão de arte e cultura, oferecendo um programa dedicado às famílias e 

aos mais novos membros da nossa comunidade, que incluirá atividades 

com as crianças, tais como decoração de cupcakes, desenhos mágicos, 

criação de mosaicos em vitrais, terminando com as crianças a dar um 

significado à nossa bandeira Portuguesa.  
 

Nesta ocasião, em colaboração com a Coordenação de Ensino de Português 

na África do Sul – Instituto Camões – serão também exibidos no 

Consulado desenhos alusivos a “Portugal 2022”, na perspetiva dos alunos 

que frequentam os cursos de português. 
 

Caros amigos, 
 

Faço votos de que as Celebrações do Dia de Portugal na área de 

Joanesburgo, que enaltecem a nossa comunidade e Portugal neste vasto 

país que nos acolhe, alcance, também este ano, um enorme sucesso.  
 

Bem-haja!  
 

Viva Portugal!  
 

 

Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, 

Graça Araújo Fonseca  
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