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De congratulação pela publicação do Jornal “Mundo Português”

Ao longo de 51 anos o jornal “Mundo Português”, que começou por se chamar “O 
Emigrante”, acompanhou a  história da emigração portuguesa como nenhum outro 
órgão da comunicação social o fez, merecendo por isso um louvor pela forma como se 
preocupou com a vida das comunidades no estrangeiro. A última edição foi em 
fevereiro, em parte devido à pandemia, e merece ser evocado precisamente pelo papel 
insubstituível que desempenhou no panorama da imprensa dirigida às comunidades 
portuguesas. 

Merecem uma homenagem todos os seus jornalistas, funcionários e os seus fundadores, 
Valentim Morais e o Padre Vítor Melícias, bem como aquele que foi o seu continuador, 
o dr. Carlos Morais, tão precocemente arrancado à vida. Os seus fundadores tiveram a 
coragem de criar um jornal a remar contra a corrente, que acompanhou as dificuldades 
da emigração, quatro anos antes da Revolução do 25 de abril, o que é certamente um 
feito assinalável.

Nas suas páginas esteve sempre presente a necessidade de valorizar a emigração 
portuguesa e uma preocupação particular com a importância da língua e da cultura.
Tudo o que nas suas páginas foi escrito são parte integrante da nossa história coletiva. 
Mesmo que o jornal deixe de existir, os seus conteúdos continuarão nos arquivos e no 
mundo digital e, acima de tudo, devem ser preservados.

O jornal é uma história de sucesso feito de muitas histórias, de luta, de coragem, de 
determinação, de ousadia, de esperança. Nele se relataram as vidas de um povo que 
partiu, que parte em perpétuos movimentos de vai e vem, que levou a nossa alma aos 
quatro cantos do mundo e trouxe muitas almas para juntar à nossa, que saiu só com a 
coragem e determinação de procurar uma vida melhor ou pela mera curiosidade e 
trouxe um saber de experiências feito.

Nunca serão suficientes as palavras para exprimir a importância que o jornal teve para 
a nossa história coletiva, para tantos milhares de portugueses e gerações que um dia 
tiveram de deixar o país.



Assim, a Assembleia da República, exprime o seu reconhecimento pelo papel muito 
relevante e pioneiro que o jornal “Mundo Português” teve para a emigração portuguesa 
ao longo de várias gerações.
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