EMBAIXADA DE PORTUGAL
PRETÓRIA

Mensagem à Comunidade Portuguesa na África do Sul, 13 de julho 2021
Caros amigos, portugueses na África do Sul,
especialmente no KwaZulu-Natal e no Gauteng

Todos estamos a observar atentamente a situação na África do Sul, todos estamos a ver as
imagens impressionantes que as notícias nos trazem da vaga de saques e assaltos que está em
curso. Infelizmente, sabemos de estabelecimentos de portugueses que foram vandalizados em
certas zonas no KwaZulu-Natal e no Gauteng. Não tenho conhecimento de danos pessoais.
Todos estamos impressionados e todos podemos ter legítimos receios sobre como tudo irá
evoluir. E lamentamos as perdas de vidas que já se registam – mas fora da nossa comunidade.
Também ouvimos ontem à noite o Presidente Ramaphosa e estamos a ver a resposta que as
Autoridades sul-africanas estão a dar aos desacatos, com recurso às Forças Armadas. Quem
está em África, quem está na África do Sul há muito tempo já viu situações parecidas e, como
tem sido geralmente o caso, acabam por sossegar após alguns dias, com medidas de
recuperação do controlo pelas Autoridades. Acredito que o mesmo irá ocorrer desta vez.
Enquanto duram, são momentos particularmente perigosos em que é essencial manter toda a
prudência. Há que ter sempre presente que a vida vale mais que o património; e que é
importante tomarmos as medidas que previnam passos ou situações que possam trazer
consequências irreversíveis. A comunidade deve seguir estritamente as recomendações das
Autoridades e agir com a maior precaução possível: se não precisar de sair, não saia de casa; e
talvez sejam dias para não abrir as lojas ou outros estabelecimentos.
As nossas estruturas consulares estão alerta e a acompanhar proximamente a situação. Casos
de emergência e de assistência consular devem ser comunicadas ao Gabinete de Emergência
Consular (gec@mne.pt; +351961706472) ou aos nossos Postos. Sendo os casos mais graves
todos em zonas que cabem na jurisdição do Consulado-Geral em Joanesburgo, as situações
relevantes podem ser comunicadas à equipa do Consulado-Geral (emergência consular:
0783446495). Procuraremos ouvir, atender ou encaminhar os casos que nos sejam trazidos.
Enfrentamos tempos difíceis. Além do COVID19 que continua a fazer estragos, temos agora
mãos humanas a fazer distúrbios. Mas iremos prevalecer. Volto a dirigir à comunidade um
abraço que tem que ser mais distanciado do que o que eu teria gostado. Estou certo que
ultrapassaremos mais este o desafio.
Pretória, 13 de julho de 2021
Manuel Carvalho
Embaixador de Portugal
na África do Sul.

