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“Portugal poderia tentar localizar o túmulo de Cristóvão da Gama
no nordeste da Etiópia”- Arcebispo de Addis Abeba, Berhaneysus Souraphiel
A fim de assistir à tomada
de posse do novo Arcebispo de Pretória, Paul Khumalo, que era o Bispo de
Witbank, deslocou-se à
África do Sul o Arcebispo
Metropolitano de Addis
Abeba Berhaneysus Demerew Souraphiel, que é o
presidente da Conferência
Católica dos Bispos da Etiópia.
O prelado visitante nasceu
em Marar, Etiópia, em 4 de
Julho de 1948 e foi ordenado sacerdote em 4 de Julho de 1976. A sua ordenação a bispo verificou-se a
25 de Janeiro de 1998, tendo sido nomeado arcebispo a 12 de Dezembro de
1999.
Durante a sua permanência na RSA, o Arcebispo
Souraphiel esteve em Pretória e em Joanesburgo.
Na Igreja de Santo António

dos Portugueses, em Mayfair, a Reportagem do “Século” teve oportunidade de
dialogar com o Arcebispo
Metropolitano de Addis
Abeba, que nos foi apresentado pelo Padre Miguel
Lemos, pároco daquela
igreja em Crown Mines.
O prelado Souraphiel disse que a sua ligação com
Portugal é estabelecida por
via das Misericórdias e da
Igreja, tendo observado
que a Etiópia tem 10 dioceses (portanto 10 bispos),
das quais sete são de referência latina e três de referência oriental.
Numa população de 76
milhões de habitantes,
43,6% são ortodoxos, 18%
protestantes e 1% católicos (cerca de 760.000).
Solicitado a pronunciar-se
sobre referências portuguesas na Etiópia, o Arcebispo Metropolitano de Ad-

dis Abeba declarou que
“existem ruínas e muralhas
históricas da presença lusitana e a ‘Ponte Portuguesa’ sobre o Nilo Azul. Seria
interessante que Portugal
descobrisse o túmulo de
Cristóvão da Gama, irmão
de Vasco da Gama, que teria perecido e sido sepultado no nordeste do país”.
O nosso interlocutor
acrescentou que “a saga
dos navegadores quinhentistas estendeu-se a regi-

Consulta
anual dos
Cadernos de
Recenseamento
no Cabo
Durante todo o mês de
Março e no horário normal
de funcionamento da
Chancelaria do ConsuladoGeral de Portugal na Cidade do Cabo, os cadernos de recenseamento
eleitoral encontram-se disponíveis para consulta e
eventual reclamação por
parte dos eleitores interessados.
As instalações consulares
funcionam no Standard
Bank Centre, 10th Floor
Main Tower, Heerengracht,
com o telefone 418
0080/81 e fax 418 0084.

Aniversário
da APF de
Vanderbijlpark

O ARCEBISPO ETÍOPE, BERHANEYESUS SOURAPHIEL, COM O PÁROCO DA IGREJA DE SANTO
ANTÓNIO DOS PORTUGUESES, EM MAYFAIR,
PADRE MIGUEL LEMOS (Fotos de Carlos Silva)

VIDA ASSOCIATIVA
REUNIÃO DA COMISSÃO DO DIA DE PORTUGAL - A
Sub-comissão do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na área consular de Joanesburgo leva a efeito na terça-feira 17 de Março, às 19.30 horas, na sede do Luso África em Primrose, uma reunião
preparatória das celebrações do 10 de Junho, aberta ao
público em geral.
A agenda da reunião abre com a leitura da acta da reunião anterior, seguindo-se a apresentação do esboço do
programa provável das comemorações. A ordem de trabalhos inclui também assuntos vários de interesse para a
Subcomissão. Será dada a palavra, rotativamente, a todos os participantes, a fim de expressarem as suas ideias
de livre vontade.
Para quaisquer informações mais detalhadas contactar
o secretário-geral José Quintal pelo cel 082 8911 616.

No domingo 22 de Março,
entre as 13 e 15 horas, a
APF de Vanderbijilpark celebra mais um aniversário
da sua fundação com um
almoço comemorativo seguido de tarde dançante
abrilhantada pelo conjunto
“8th Avenue”.
Ementa: entradas - cocktail de atum; prato principal
- galinha à cafreal e filetes
de peixe com arroz e batatinha; sobremesas várias.
O almoço é gratuito e não
inclui bebidas. Aceitam-se
marcações até ao dia 16
de Março pelos números
082 413 6238; 079 529
4633; e 072 444 2484.

ROJOADA NORTENHA NO LUSO ÁFRICA - No domingo 15 de Março, pelas 13 horas, com menu típico para almoço: papas de sarrabulho e rojões. O preço do almoço
(bebidas excluídas) é de R90 adultos e crianças dos 6
aos 12 anos R45; adultos sócios R80.
Para mais informações e reservas contactar: Cecília 011
822 2176 entre 9 e as 13 horas, às segundas, quartas e
sextas-feiras; ou Liz 082 784 6338, e Lucy 082 8923696.
Informa-se ainda que a 27 de Março, pelas 19.30 horas,
haverá Jantar dos Amigos com Bingo e, no dia seguinte,
à mesma hora, revista portuguesa “Isto é uma peixarada”.
CONVÍVIO DA CASA DO BENFICA NA ÁFRICA DO
SUL ASSINALA 30.º ANIVERSÁRIO - Com almoço comemorativo e tarde dançante, a Casa do Benfica na África do Sul festeja três décadas de existência no domingo
22 de Março, com início às 13 horas, no Restaurante O
Rodízio, em Bedfordview. Ementa - entradas: salada/sopa; prato principal à escolha: “rodízio” ou lulas grelhadas
ou peixe do dia e vegetais; sobremesa - pudim rodízio ou
gelado com molho de chocolate.
Para reservas e mais informações contactar João Queijo, 082 7619 ou Paulo Silva, 082 3340 885, também através do correio electrónico
info@casadobenficanaafricadosul.co.za
FIM DE SEMANA NA CASA DA MADEIRA DE JOANESBURGO - No salão de festas da sede da CDM, em
Alberton, na sexta-feira 13 noite de música e dança
afrikaans “sakkie-sakkie”. No sábado almoço dos Amigos
do Símbolo da Alegria com ementa de caldeirada de carne de vaca; à noite, festa privada. No domingo 15, almoço
com ementa de feijoada e galinha assada no forno.
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ões do interior de África,
nomeadamente onde é o
hoje o Sudão e a Etiópia,
porque os exploradores de
então perseguiam o objectivo de encontrar o lendário
reino de Prestes João”.
O Arcebispo Berhaneyesus Souraphiel pertence à
Congregação da Missão,
fundada por S. Vicente de
Paulo no século XVII. Em
Mayfair concelebrou e presidiu a uma Missa, também
oficiada pelo Padre Fran-

cisco, reitor e professor no
Seminário Arquidiocesano
do Lubango, em Angola.
Mostrou-se “muito contente por ter estado na Igreja
de Santo António em Mayfair”. Focou “as actividades religiosas em língua
portuguesa e os convívios
dos paroquianos que com
as suas famílias confraternizam ali, forma de transmitir às novas gerações a
identidade cultural e as tradições portuguesas”.

O ARCEBIPO METROPOLITANO DE ADDIS ABEBA,
BERHANEYSUS DEMEREW SOURAPHIEL, PRESIDENTE
DA CONFERÊNCIA CATÓLICA DOS BISPOS DA ETIÓPIA
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A UNIÃO CULTURAL,
RECREATIVA
E DESPORTIVA PORTUGUESA
Leva a efeito um
JANTAR DANÇANTE
ÀS 19H30
No Salão Nobre Fernando Pessoa,
englobado nas comemorações do
48.º ANIVERSÁRIO
da sua fundação no
SÁBADO DIA 28 DE MARÇO 2009
abrilhantado pelo “DJ Paul”
de “Sounds GR8”.
Para reservas de mesa contactar a
Secretaria do Clube tel: 011 434 1897
N.º 4 Eastwood Road - Turffontein - Johannesburg
Parque de estacionamento com segurança

