
Mensagem do Embaixador de Portugal em Roma 

Comemorações do 10 de Junho 

 (Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas) 

 

Caros compatriotas, 

Celebramos hoje o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas num 

contexto muito especial. A mensagem que a Senhora Secretária de Estado das 

Comumidades Portuguesas dirigiu a todos nós leva-nos a reflectir sobre este momento 

tão particular.  

A pandemia em curso teve consequências inesperadas nas nossas vidas. Fez-se aliás 

particularmente sentir em Itália, cuja dor partilhámos e cuja capacidade de resistência 

e serenidade suscitaram a nossa admiração. As minhas primeiras palavras são de pesar 

pelas vítimas deste vírus e de solidariedade para com todos os Portugueses residentes 

em Itália, em Malta ou na Albânia, que têm partilhado os sacrifícios a que todos nos 

vimos obrigados.   

Face à extrema gravidade da situação em Itália, a Embaixada de Portugal viu-se 

forçada, como tantas outras, a encerrar o atendimento presencial durante quase dois 

meses. Com a vossa compreensão e colaboração, a par da dedicação excepcional e do 

esforço incansável de uma reduzidíssima equipa e o apoio crucial de Lisboa, lográmos 

continuar a servir a nossa comunidade, tendo sido possível ajudar muitos Portugueses 

que ficaram retidos em Itália, na Albânia e em Malta.  

Agradeço a forma como todos reagiram a esta fase, que nos obrigou a adoptar novos 

métodos de trabalho. Esperamos muito em breve poder retomar, em segurança, a 

actividade consular, com as restrições que ainda se impõem.  

Mas o 10 de Junho é dia de celebração. Celebramos a nossa Pátria, o ser e falar 

português. É o momento em que recordamos este sentimento de pertença e esta herança 

de nove séculos. A nossa comunidade transcende as fronteiras de Portugal, não se 

limitando a quantos de nós têm nacionalidade portuguesa, mas abraçando todos aqueles 

que connosco partilham laços de solidariedade histórica, bem como o afecto pela nossa 

língua e cultura. É esta uma realidade bem presente no caso de Itália e do povo amigo 

italiano com o qual temos tantas afinidades.  



As comemorações deste 10 de Junho serão diferentes. Não poderemos abrir a 

Residência Oficial, que é a casa de todos os Portugueses, para vos acolher, repetindo o 

sucesso das comemorações do ano passado, e bem assim o da recepção ocorrida por 

ocasião da Visita de Estado do Presidente da República a Itália, que tanto nos honrou. 

Em contrapartida, beneficiaremos de um programa cultural ao longo da semana na 

nossa página Internet e no Facebook. Faço votos de que muitos de vós se associem a 

esta celebração, assistindo, divulgando e comentando.  

A nosso convite e com o patrocínio do Instituto Camões, o jovem pianista Pedro 

Emanuel Pereira, um dos mais brilhantes da sua geração a nível europeu, apresentará 

um programa único, online, com obras originais da sua autoria inspiradas na música 

tradicional portuguesa e com reminiscências da música de tradição clássica.  

Caros amigos,  

É sabido que nunca faltou capacidade de reacção ao Povo Português nos momentos 

mais difíceis da sua História. Também nós saberemos ultrapassar, unidos, as presentes 

dificuldades. E quando voltarmos a celebrar, todos juntos, este dia de Portugal, 

veremos que somos uma comunidade ainda mais coesa e mais solidária.  

E tenhamos presentes as palavras de Luís de Camões: 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

Todo o mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades. 

 

Muito obrigado a todas e a todos, e até breve! 

 

Pedro Nuno Bártolo 

Embaixador de Portugal 

 


