
Célébration de la fête nationale française - 14 juillet 2021 

 

Estimados Representantes das altas autoridades portuguesas, 

Caras autoridades civis e militares, 

Chers Madame et Messieurs les Conseillers des Français du Portugal 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Chers compatriotes, chers amis, 

 

C’est un très grand bonheur pour moi et mon mari, Pino Adriano, ainsi que toute l’équipe de 

l’ambassade de vous recevoir dans les jardins du Palais de Santos pour célébrer la fête nationale 

française en ce 14 juillet 2021.  

Após numerosas hesitações devidas à situação sanitária na região de Lisboa, decidimos, em 

estreita ligação com as autoridades portuguesas de saúde, fazer esta receção num formato muito 

reduzido e com medidas especiais, e sobretudo com um teste negativo ou um certificado de 

vacinação. Queria agradecer a todos vós terem aceite estas medidas tão inéditas num evento 

diplomático.  

Uma vez mais, este ano, a receção do dia nacional vai ser abrangida pelo valor da solidariedade. 

Pudemos, no ano passado, no nosso 14 de julho, prestar homenagem a todo o pessoal de saúde, 

que gostaria de voltar a saudar pela sua mobilização constante na luta contra a pandemia em 

Portugal. Hoje, é uma grande honra receber alguns parceiros portugueses com os quais a equipa 

de enfermeiras francesas trabalhou em Almada no início do ano. 

Queria também sublinhar o papel muito ativo da comunidade francesa em Portugal e de todas 

as associações francesas no território português durante a pandemia para ajudar as pessoas 

vulneráveis. A palavra fraternidade pôde ser aplicada concretamente e é um motivo de orgulho 

para a qualidade da ligação entre os nossos dois países.  

Mas é também um momento para pensar nos jovens que foram muito afetados pela pandemia 

na sua vida escolar ou universitária e na sua vida social.  

É a razão pela qual decidimos valorizar hoje, neste dia nacional, iniciativas que jovens franceses 

e portugueses realizaram, como por exemplo antes desta receção, foi projetado, para um público 



limitado, aqui na Embaixada, um filme feito por alunos do liceu francês sobre “le Misanthrope” 

de Molière. Seguiu-se uma sessão de eloquência por parte de duas alunas. E em dois salões da 

Embaixada, como a sala de conferências e o vestíbulo, podem ver vídeos feitos por alunos do 

ensino secundário: poesia, dança e testemunhos pessoais sobre a crise. Convido-vos a descobrir 

estes vídeos durante o tempo que aqui estão. A ideia é sobretudo a de dar sinais de esperança e 

de ânimo. 

Obviamente, podem também voltar a ver estas produções no site e nas redes sociais da 

Embaixada e do Instituto francês de Portugal. Gostaria de felicitar a criatividade dos colegas do 

IFP e agradece-lhes a sua energia no acompanhar destas iniciativas.   

Espoir et volonté ont été aussi les maîtres mots, avec celui de solidarité, de la présidence 

portugaise de l’Union européenne qui vient de s’achever. La France a particulièrement apprécié 

le professionnalisme, le volontarisme et l’ambition des autorités portugaises dans la conception 

d’abord puis dans la conduite de leur présidence semestrielle.  

Le Portugal souhaitait une présidence concrète et il a de beaux résultats tangibles dans de 

nombreux domaines, comme la relance, le climat, l’asile, la santé avec le certificat numérique. 

Le Portugal voulait promouvoir une Europe plus forte, plus unie et plus autonome et il a réussi. 

Le Portugal ambitionnait de porter haut les valeurs de solidarité et d’égalité de l’Europe et le 

Sommet de Porto l’a magnifiquement illustré.  

La France, qui a sans cesse échangé et coopéré en amont et pendant la présidence portugaise, 

entend poursuivre, au premier semestre 2022, les chantiers engagés par le Portugal en espérant 

en conclure certains. De ce fait, à la rentrée de septembre, nous allons continuer à coopérer 

étroitement avec nos partenaires portugais sur les enjeux de relance économique comme de 

transition numérique et écologique. 

Nos deux pays sont animés d’une même volonté et d’une même vision pour une Europe plus 

cohérente, plus en initiative et plus solidaire. C’est assez rare aujourd’hui en Europe pour le 

souligner. 

Antes de abrir a receção, gostaria de felicitar e agradecer a equipa da residência, a supervisora 

Caroline, o Chef de cozinha Simão, o Chef de mesa Samuel, a Elisangela e a Lília, assim como 

o Carlos, o Leonardo, o Alexandre e o Patrick, da embaixada, pelo enorme trabalho de 

preparação e de organização deste evento. 



Gostaria, por último, partilhar algumas informações práticas sobre o desenrolar deste evento, 

que permitirão respeitar as regras sanitárias:  

Peço-lhes que mantenham as distâncias de segurança entre cada um e não ficar mais de quatro 

pessoas nas mesas altas do jardim; as bebidas e petiscos serão servidos em tabuleiros pelo 

pessoal e têm estes cestos grandes à volta do jardim onde poderão deixar a loiça após utilização. 

Agora, convido-vos a ouvir os hinos nacionais e europeu, e a descobrirmos, juntos, um breve 

concerto realizado por 5 estudantes franceses e portugueses do conservatório nacional superior 

de música de Paris. Depois, durante a receção, vamos poder desfrutar da música do grupo 

franco-português Oquestrada. 

Desejo-vos uma excelente e agradável “soirée”. 

Viva Portugal, Vive la France, viva a amizade luso-francesa, viva a Europa forte e unida. 

 


