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Em nome da  Direcção  da  Civitas  saúdo  todos  os  Congressistas  e,  de  entre  eles,  saúdo 

especialmente  Sidiki  Kaba,  Presidente  da  FIDH  e  todos  os  Dirigentes  da  Federação 

Internacional que o têm acompanhado nesta aventura da vigilância e protecção dos direitos 

fundamentais da Humanidade e da denúncia das violações sistemáticas que ela sofre. 

Não  fora  a  militância  activa  da  FIDH e,  estamos certos,  a  liberdade  de  violar  os  Direitos 

Humanos e a impunidade dos violadores seriam bem mais eficazes.

Permitam-me que em nome da Direcção da Civitas cumprimente e saúde especialmente as 

Organizações  representativas  dos  Povos  mais  oprimidos  cuja  coragem  e  determinação 

permitirão manter a certeza da sua libertação, e da conquista da Paz e do Progresso.

Permitam-me  que  saúde  os  membros  da  Direcção  da  Civitas  que,  para  além  das  suas 

profissões, conseguiram organizar a parte portuguesa deste Congresso.

Saúdo, pois, a Lurdes Bessa Monteiro, a Helena Cluny, a Joana Melo Antunes, o José Rebelo, 

o José Leitão e a Lurdes Fernandes pelos esforços e angústias a que foram sujeitos para 

conseguirem pôr de pé a organização do 36.º Congresso da FIDH.

Permitam-me finalmente que saúde o 36º Congresso da FIDH e a oportunidade histórica do 

tema escolhido para debater ao longo dos nossos trabalhos.

As migrações, para nós Portugueses, são vividas intensamente. 

Na  realidade,  somos,  há  séculos,  um País  de  emigrantes  e,  há  mais  de  cem  anos  que 

emigramos  intensamente  para  as  Américas,  para  África  e,  ultimamente,  para  o  norte  da 

Europa. 

Curiosamente, nas últimas décadas, passámos a receber centenas de milhares de imigrantes, 

vindos de África, do Brasil e do Centro e Leste da Europa.
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Temos, pois, uma especial sensibilidade para as Migrações, para as suas causas e para as 

suas consequências mas, ao mesmo tempo, somos especialmente permeáveis às culturas dos 

Povos que nos acolhem e das que nos procuram. 

No entanto, não nos podemos esquecer da nossa matriz histórica, simultâneamente árabe e 

judaico-cristã.     

Somos, na realidade, o produto de culturas latinas, árabes e africanas e, mesmo, asiáticas, 

tendo absorvido de todas os ingredientes que nos caracterizam como um Povo impregnado de 

uma cultura universal.

É por essa razão que desejamos aos outros e a nós próprios acontecimentos e bons augúrios 

através de uma palavra, agora Portuguesa, mas de origem árabe. 

Nós dizemos “oxalá”, ou seja que Alá o queira ou que Deus o queira, sempre que formulamos 

uma vontade de concretização de um sucesso.   

Daí que eu possa dizer: Oxalá que as causas violentas dos movimentos migratórios sejam 

debeladas. 

Oxalá que a Paz regresse aos Povos desavindos e os refugiados regressem aos seus lares.

Oxalá a Economia Global seja progressivamente benéfica para a Humanidade.

Oxalá as migrações provocadas pelas alterações climáticas sejam debeladas pelos progressos 

dos Povos no ordenamento dos seus territórios. 

Oxalá, em suma, as migrações sejam um factor de progresso e não o resultado da violência ou 

exploração e da miséria dos Povos. 

Em nome da Direcção da Civitas formulo ainda outros desejos:

Oxalá a vossa estadia em Portugal seja agradável, pacífica e enriquecedora.

Oxalá  todos  os  temas  do  36º  Congresso  da  FIDH  sejam  tratados  com  a  necessária 

profundidade e satisfação de todos os Congressistas.

Oxalá  o  36.º  Congresso  da  FIDH  seja  um sucesso,  as  conclusões  sejam apreendidas  e 

tornadas úteis para todos os poderes formais e informais que dirigem a Humanidade.
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Oxalá os futuros dirigentes da FIDH sejam os melhores protagonistas e intérpretes de todas as 

Associações, de todos os Povos, de todas as culturas, raças e religiões 

Oxalá

    

João Correia
Presidente da Civitas
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