MENSAGEM DE FAMÍLIA DO EMBAIXADOR APARECIDO DE OLIVEIRA

Prezado Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
Embaixador Murade Murargy,

É com uma grande e muito especial emoção que eu e minha família recebemos o convite para
a cerimônia solene de comemoração do 20º aniversário da CPLP. Um momento singular para
esta Comunidade, que é a referência maior da união, da cultura e da história comum dos
nossos países irmãos e que pertence a todos os povos que falam a Língua Portuguesa.

Compromissos inadiáveis no Brasil obrigam-me à abstenção da enorme alegria que seria estar
presente nesta data memorável, tanto a mim quanto à minha família. Contentando-nos, pois,
em acompanhá-la à distância, fazemo-nos representar, não somente eu, mas, todos nós da
família do saudoso Embaixador Aparecido de Oliveira, na pessoa de sua sobrinha, a
Senhora Rosara de Oliveira Maneira.

O meu pai, Embaixador José Aparecido de Oliveira, como sabe V.Exa., sonhou esta
Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Ele fez de sua criação uma missão de vida.
Respaldado pela carta branca recebida do então Presidente do Brasil, Itamar Franco, ele
iniciou esta epopeia.
Inspirado nas palavras do filósofo e amigo Agostinho da Silva, ele “correu Seca e Meca”,
sensibilizando intelectuais, empresários, gente do povo e Presidentes dos Países irmãos, a
exemplo do querido Mário Soares, que bem definiu sua proposta como uma “ideia explêndida”.
O que àquela época era um sonho para muitos, hoje completa 20 anos, fortalecendo a certeza
que o embaixador naquela época mesma já tinha de que “o impossível é apenas algo que
demora um pouco mais de tempo para acontecer.”
Hoje, certamente, todos os presentes nesta data, falantes do idioma de Camões, podem olhar
o futuro com mais esperança de que, a cada dia se possa, através do desenvolvimento desta
Comunidade, fortalecer-se na afirmação de Fernando Pessoa, e seremos todos portugueses,
brasileiros, angolanos, moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos, timorenses, são-tomenses
e todos os mais – a dizer que a nossa Pátria é a Língua Portuguesa.

Na oportunidade, cumprimento Sua Exma. o Presidente de Portugal, Professor Marcelo Rebelo
de Sousa e faço o justo reconhecimento aos ex-presidentes Itamar Franco e Mário Soares que
juntamente com meu pai, iniciaram a construção desta exitosa utopia.

Com meus mais efusivos votos de parabéns e sucesso, renovo a minha particular estima,
consideração e gratidão.
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