
  

Intervenção do Emlbaixador Jean-François Blarel 

Recepção do 14 de Julho de 2014 

 

 

 

Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores Embaixadores, Caros amigos, 

 

 

Gostaria de agradecer a vossa presença tão importante aqui, esta tarde, na Embaixada de 

França, por ocasião da Festa Nacional. 

 

Desejo também endereçar os meus agradecimentos a todos os que permitiram que esta festa se 

realizasse, em especial, às generosas empresas cujos nomes aparecem nos painéis, à Guarda 

Nacional Republicana por nos ceder a sua fanfarra e à Orquestra Metropolitana pelo seu 

acompanhamento melodioso. 

  

Hoje, nós Franceses, celebramos a nossa Festa Nacional. Esta é, para nós, uma ocasião para 

nos reunirmos em torno dos valores fundamentais que constituem os alicerces da nação 

francesa: 

 - a liberdade, os direitos humanos, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a 

liberdade religiosa e a laicidade 

- a igualdade, as mesmas oportunidades para todos, a luta contra as discriminações 

entre sexos, origens, classes sociais 

 - a fraternidade, a necessária solidariedade entre classes sociais e entre gerações. 

 

É desde 1880 que os Franceses comemoram o 14 de Julho, não a tomada violenta da Bastilha 

e o fim do absolutismo real em 1789, mas antes a Festa da Federação em 1790, que simboliza 

a união dos Franceses em torno de um projecto comum depois do fim da monarquia absoluta 

e da abolição das instituições do antigo regime. 

 

Mas hoje realiza-se, também, em Paris, a primeira cerimónia de comemoração do centenário 

da Grande Guerra. Os dirigentes dos 80 países beligerantes foram convidados a assistir ao 

desfile do 14 de Julho nos Campos Elísios (Portugal esteve representado pelo Dr. Rui 

Machete, o Ministro dos Negócios Estrangeiros). Este ano as cerimónias compreenderam 

novidades: cada país beligerante participou no desfile com um destacamento de três soldados 

içando a bandeira nacional e, ainda, com quatro jovens civis. Os trezentos jovens que, depois 

do desfile, lançaram pombas, simbolizavam o apego à paz a transmissão às futuras gerações 

da memória da guerra terrível que provocou a morte a 10 milhões de pessoas.  

 

Portugal e a França combateram no mesmo campo, em África e na Europa. Os Franceses não 

esquecem o sacrifício dos soldados portugueses no seu território, especialmente em Abril de 

1918, quando da terrível batalha de La Lys. A visita do Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos 



Coelho a França – a Richebourg e à Lacouture – no passado dia 26 de Junho, demonstra bem 

o apego de Portugal ao respeito pela memória aos seus mortos da Grande Guerra. 

 

O projecto europeu, construído sobre os escombros da segunda guerra mundial, ao reforçar os 

laços de interdependência entre as nações tão diversas que compõem a União Europeia, 

permitiu-nos afastar – esperamos que para sempre - o espectro de novos conflitos fratricidas. 

Quando evocarmos as conquistas da construção europeia, nunca esqueçamos que foi a União 

Europeia que nos garantiu a paz. 

 

 

 

Viva a República! Viva a França! Viva Portugal! Viva a União Europeia! 

 

 

 


