Lisboa, 17 de Junho de 2018
Foi com grande pesar e consternação que tomei conhecimento
do falecimento de John Carlos Martins, Cônsul Honorário de Portugal
em Los Angeles desde 2015.
Nesta hora triste, quero deixar registo do profundo
reconhecimento, meu e do Governo português, pela sua grande
humanidade e pelos relevantes serviços que prestou ao Estado
português e aos cidadãos portugueses e luso-descendentes residentes
na Califórnia, quer como cidadão que tanto se destacou na sociedade
californiana, tendo, recordo, exercido responsabilidades como
Presidente do Município (Mayor) de Artesia, quer na promoção dos
valores culturais, da língua e dos direitos da comunidade portuguesa,
no âmbito das suas funções de Cônsul Honorário de Portugal.
Foi nesta capacidade que o conheci em 2016, no decurso da
minha primeira deslocação à Califórnia, tendo então podido
testemunhar pessoalmente toda a dimensão do seu trabalho e do seu
comprometimento com a comunidade portuguesa, bem como a enorme
estima e carinho que esta lhe dedicava.
Tive a oportunidade de voltar a encontrar John Carlos Martins
pessoalmente no decurso da visita de suas excelências o Presidente da
República e o Primeiro Ministro aos EUA, na semana que agora
termina, por ocasião das comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas, e mais uma vez constatei o seu
empenho e dedicação à defesa dos interesses da comunidade
portuguesa residente em Los Angeles e na Califórnia em geral.
Importa agora honrar e preservar a sua memória, razão pela qual
dirijo esta mensagem de sentidas condolências à sua família, aos seus
amigos e à comunidade portuguesa que tão exemplarmente serviu.
José Luís Carneiro
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
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