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REPÚBLICA DE ANGOLA 
______________________________________ 

 

Embaixada de Angola nos Estados Unidos da América 
 

 

Por ocasião do Primeiro Aniversário da Proclamação do Dia de Angola na Cidade de Atlanta que se assinala 

a 17 de Janeiro, felicito, em nome do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e do povo angolano, o 

Conselho da Cidade de Atlanta por este feito memorável.  

 

Foi a 17 de Janeiro de 2022 quando visitei a cidade de Atlanta, no Estado da Geórgia, para promover o 

comércio e o investimento e participar de uma cerimónia em homenagem ao legado de Martin Luther King 

Jr. e a sua luta incansável pela igualdade e justiça, como convidado especial da Dra. Bernice A. King, filha do 

Reverendo Martin Luther King Jr.  

 

A Proclamação do Dia de Angola na cidade de Atlanta é um marco que se junta aos esforços de todos 

visando a crescente parceria entre Angola e o Estados Unidas da América, enraizada nos laços históricos 

há mais de 400 anos, com a chegada dos primeiros escravos de origem angolana no território americano 

completando um ciclo quase completo, da tragédia e injustiça à oportunidade e esperança. Do mesmo 

modo, oferece uma oportunidade para um envolvimento mais profundo entre as comunidades angolanas 

e americanas nas vertentes empresarial, educacional, cultural e cívica.  

 

Neste dia de celebração, reitero o compromisso da Embaixada de Angola de continuar a trabalhar para 

reforçar ainda mais as boas relações com os Estados Unidos da América, em geral, e com a cidade de 

Atlanta, em particular.  De igual modo, vamos continuar a interagir com as comunidades angolanas, cujo 

potencial é reconhecido e deve ser aproveitado no sentido de poder aumentar a visibilidade externa do 

nosso pais, reforçar as posições que Angola assume no plano internacional e continuar o caminho não 

apenas de crescimento económico, mas também de credibilidade do nosso pais no exterior.  

 

Termino, expressando o meu desejo de voltar a visitar a cidade de Atlanta com o objectivo de fortalecer 

cada vez mais os laços de amizade, explorando e identificando novas áreas de cooperação. Reitero 

igualmente o meu apelo para a união de todos os angolanos nos Estados Unidos da América, 

independentemente das diferenças de cada um, de modo a contribuir, quer emprestando os conhecimentos 

adquiridos ao desenvolvimento multifacetado do nosso pais, quer através de outras iniciativas.  

 

FELIZ ANO 2023. Joaquim do Espírito Santo 

Embaixador da República de Angola nos 

Estados Unidos da América  


