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Língua Portuguesa: ‘Pátria’ de 
todos nós...

EM ENTREVISTA  MARISA MENDONÇA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO 
INTERNACIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA (IILP)

“Trabalhamos para um património 
riquíssimo comum: a Língua 
Portuguesa e a cultura da CPLP”

ATIVIDADES DO 5 DE MAIO5 DE MAIO: DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA NA CPLP

Marisa Mendonça defende que a grande riqueza da Língua Portuguesa está tanto na sua 
‘unificação’, como na sua pluralidade. Se por um lado é importante que mantenha níveis 
de unicidade elevados, “pois estamos a falar de uma mesma língua”, por outro lado, 
os vários “sabores e cores” desta língua ancestral têm “uma riqueza impressionante”. 
Para a Diretora Executiva do IILP - Instituto responsável pela  gestão comum da Língua 
Portuguesa, envolvendo todos os Estados Membros da CPLP - o Português é “um 
património riquíssimo” que tem uma dimensão “verdadeiramente pluricêntrica”, como 
revelou nesta entrevista.
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Timor-Leste
Lançamento do livro 
‘La em Ira Lalaro’

África do Sul
Concertos, exposições 
e concursos de 
fotografia

Roménia
Vasto programa 
prolonga-se de 16 a 
20 de maio

Canadá
Concertos, 
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para 
celebrar 
a data

Georgia
CLP de Tbilisi 
organiza várias 
atividades
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A 5 de maio assinala-se o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). E, um pouco por todo o mundo, coordenadores, leitores, professores e alunos que integram o universo do Ensino 
Português no Estrangeiro realizam atividades diversas, que enaltecem e são também declarações de amor a uma língua 
que atrai cada vez mais falantes...

Língua Portuguesa: Pátria de 
todos nós...

CAMÕES, I.P. CELEBRA O DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA NA CPLP

No texto «A Voz do Mar», Virgílio Ferrei-
ra faz uma ‘declaração de amor’ à Língua 
Portuguesa. “Uma língua é o lugar donde 
se vê o mundo e de ser nela pensamen-
to e sensibilidade. Da minha língua vê-se 
o mar. Na minha língua ouve-se o seu ru-
mor como na de outros se ouvirá o da flo-
resta ou o silêncio do deserto”, enaltece 
o escritor.

O Dia da Língua Portuguesa e da Cul-
tura na Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) é celebrado anualmen-
te a 5 de maio. Em vários países, coorde-
nadores, leitores, professores e alunos que 
integram o universo do Ensino Português 
no Estrangeiro dinamizam inúmeras ativi-
dades para comemorar aquilo que une todo 
o universo lusófono: a Língua Portuguesa. 

AGENDA PREENCHIDA NA 
ÁFRICA DO SUL

Na África do Sul, a Embaixada de Por-
tugal em Pretória, o Consulado Geral de 
Portugal em Joanesburgo e a Coordenação 
de Ensino, organizaram um grande evento 
que marcará a 11 de maio, o fim das ce-
lebrações do Dia da Língua Portuguesa e 
da Cultura da CPLP: o concerto dos ‘HMB’, 
no Basseline em Joanesburgo.

Apontada como um dos novos valores 
da soul e do R&B cantados em português, 
a banda atuará naquele clube de jazz às 
20h. Da África do Sul a banda seguirá para 
o Botsuana, para outro concerto comemo-
rativo do Dia da Língua Portuguesa e da 

Cultura da CPLP, que terá lugar a 16 de 
maio, também às 20h, no Molapo Cros-
sing Piazza. Os “HMB” surgiram em 2007 
e, em 2012, o seu primeiro álbum alcan-
çou o top no mercado discográfico portu-
guês. Os singles ‘Dia D’ e ‘Não Me Dei-
xes Partir ’ foram ambos número um no top 
da Rádio Comercial durante 12 semanas 
consecutivas.

 Mas as celebrações na África do Sul 
iniciaram-se com várias atividades agen-
dadas para as escolas do ensino básico e 
ensino secundário onde é ensinado o Por-
tuguês e para as universidades onde fun-
cionam os leitorados Camões, I.P. Nas es-
colas, os professores da rede EPE estão 
a desenvolver em sala de aula, até 6 de 
maio, um conjunto de atividades relacio-
nadas com as origens da Língua Portugue-
sa e com as culturas dos vários países da 
CPLP, tais como leitura e dramatização de 
textos de vários autores e ainda exposi-
ções de trabalhos efetuados pelos alunos.

No dia 7, a Embaixada de Portugal em 
Pretória vai acolher professores pais e alu-
nos para a cerimónia de entrega dos cer-
tificados aos estudantes que realizaram 
os exames de certificação das aprendiza-
gens em novembro de 2015. Os certifica-
dos serão entregues pelo Embaixador Ri-
coca Freire. 

A nível universitário, o 5 de maio tam-
bém será assinalado. O Leitorado do Ca-
mões na Universidade de Witwatersrand, 
em Joanesburgo, assinala a data com uma 
exposição sobre a Língua Portuguesa que 
integra trabalhos feitos pelos alunos do 
curso major em Estudos Portugueses, e 
com a exibição do documentário ‘Língua 
- Vidas em Português’.

Já no Leitorado da Universidade de 
Pretória, os leitores promoveram um con-
curso de fotografia sobre o tema ‘A Lín-
gua Portuguesa na África do Sul’, aberto 
a todos os alunos que frequentam os cur-
sos de língua portuguesa nas Universida-
des de Pretória e de Witwatersrand, em 
Joanesburgo. O nome dos vencedores será 
anunciado no dia 7 de maio, na cerimónia 
de entrega dos prémios, na Embaixada de 
Portugal em Pretória. De referir que a ex-
posição das fotografias estará patente ao 
público no átrio da Faculdade de Humani-
dades da Universidade de Pretória, duran-
te a última semana de maio.

Por último, na Cidade do Cabo, em co-

laboração com os professores de português 
do departamento de Línguas da Universi-
dade da Cidade do Cabo e com os profes-
sores da rede EPE, decorre desde 3 e até 
6 de maio, em espaço próprio daquela uni-
versidade, um festival de cinema, com a 
projeção de quatro filmes de realizadores 
portugueses, brasileiros, angolanos e mo-
çambicanos. Para 5 de maio programou-se 
uma mostra gastronómica dos quatro paí-
ses. A organização destas celebrações está 
a cargo do Consulado-Geral de Portugal.

Na China, o Leitorado de Português em 
Pequim dinamiza a 8 de maio, em parce-
ria com a Universidade de Estudos Estran-
geiros de Pequim (BFSU), a 5ª edição do 
Festival da Canção em Língua Portuguesa 
de Pequim e Tianjin. Destinado a todos os 
estudantes de Português das instituições 
daquelas duas cidades, contará com a pre-
sença do grupo musical português ‘Senza’ 
e terá lugar no Auditório do Edifício Árabe.             

NO CHILE, MARES DA LÍNGUA
No Chile, o Leitorado de Português em 

Santiago do Chile celebra a data com três 
eventos centrados no Café  Literário Bus-
tamante: uma Aula Express: Português Ini-
ciação, um workshop de escrita criativa em 
português intitulado ‘Mares da língua por-
tuguesa’ e a exibição da curta-metragem 
‘A Liga da Língua’ do realizador brasileiro 
Renato Barbieri. 

No filme, pessoas de oito países em 
quatro continentes - Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portu-
gal, São Tomé-Príncipe e Timor-Leste - fa-
lam, cantam e vibram algo em comum: a 
língua que, na sua diversidade, une a to-
dos. A curta-metragem integrou a seleção 
oficial no II Festival Internacional do Cine-
ma Lusófono de Boston de 2009.

Os eventos no Chile tiveram o apoio 
da Embaixada do Brasil-Centro Cultural 

Brasil-Chile (CCBRACH), do Café Literá-
rio Parque Bustamante e da Municipalida-
de de Providencia.

DIVERSIDADE NO CANADÁ E EM 
TIMOR-LESTE

No Canadá, concertos, literatura e ci-
nema foram as atividades culturais elei-
tas para celebrar a data. Para a Fundação 
Oriente, foi programado, a 2 de maio, um 
cine-concerto com Charlie Mancini e no dia 
seguinte um concerto para crianças. 

Para a Universidade de Otava foi pro-
gramado, a 5 e 6 de maio, o Festival de 
Cinema de Língua Portuguesa ‘Cor-Ação’. 
CPLP, Embaixada do Brasil e Universidade 
de Otava foram os parceiros do Camões, 
I.P. nestas iniciativas.

Do outro lado do mundo, em Timor-
-Leste, a Embaixada de Portugal e o Cen-
tro Cultural Português em Dili assinalaram 
o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura 
na CPLP com o espetáculo de teatro ‘Vento 
Norte’ na Escola Portuguesa Ruy Cinatti, e 
um concerto de Filipa Tavares ‘Os Poemas 
possíveis, possíveis Fados’, no Novo Turis-
mo Resort & Spa. 

Para a Fundação Oriente, foi progra-
mado, a 2 de maio, um cine-concerto com 
Charlie Mancini e no dia seguinte um con-
certo para crianças. 

O Auditório do INFORDEPE acolheu o 
Seminário ‘Timor-Leste e Portugal: Desa-



p.216 DE MAIO DE 2016

fios e Estratégias de uma Língua Comum’. 
No dia 4, a Escola Portuguesa Ruy Cinat-
ti foi palco do lançamento do livro ‘La em 
Ira Lalaro’, de Carolina Pinto. 

As iniciativas contaram com a parce-
ria da Fundação Oriente, Escola Portugue-
sa de Dili, INFORDEP e Novo Turismo Re-
sort & Spa.

NA ROMÉNIA, LÍNGUA UNIVERSAL
No continente europeu, vários países 

celebram também a Língua Portuguesa.
Na Roménia, a Embaixada de Portugal 

em Bucareste, o Centro de Língua Portu-
guesa em Constança e a Docência de Por-
tuguês em Timisoara  realizaram um vas-
to programa que se prolonga de 16 a 20 
de maio.

No Centro de Língua Portuguesa (CLP) 
na Universidade de Ovidius, em Constan-
ça, terão lugar, a 16 de maio, as pales-
tras ‘O português língua universal’, a cargo 
do professor Mihai Zamfir, da Universida-
de de Bucareste, e ‘Fernando Pessoa e a 
língua portuguesa’, pelo docente respon-
sável pelo CLP, António Ferro. Será ainda 
apresentada uma exposição sobre a Lín-
gua Portuguesa. 

No mesmo dia, a Biblioteca Central 
Universitária Eugen Todoran, em Timi-
soara, acolhe a projeção do documentário 
‘Língua: vidas em português’, de Victor Lo-
pes (Portugal-Brasil, 2003), acompanha-
da por uma breve apresentação da docen-
te Iolanda Vasile. 

O mesmo documentário será projeta-
do a 18 de maio, na Livraria Carturesti, 
em Bucareste, com o apoio da Embaixa-
da do Brasil. 

No mesmo local haverá uma mostra 

Embaixada de Portugal na Roménia

de títulos traduzidos de português para 
romeno. 

Já a 20 de maio, numa iniciativa do 
Centro de Língua Portuguesa em Bucares-
te, e sob o tema ‘O legado africano nas 
Américas’, serão projetados no Museu Na-
cional do Camponês, na capital romena, 
documentários comentados por Maria João 
Coutinho, da Universidade de Lisboa e ani-
madora do Projeto do Centro Cultural de 
Matalana, em Marracuene, Moçambique.

Os eventos na Roménia serão realiza-
dos em parceria com a Universidade de 
Ovidius de Constança, Museu Nacional do 
Camponês de Bucareste, Livraria Cartu-
resti, Biblioteca Central Universitária Eu-
gen Todoran e Embaixada do Brasil em 
Bucareste.

CULTURA PORTUGUESA NA GEÓRGIA
Para celebrar o dia da Língua Portu-

guesa e o 20º aniversário da CPLP, o Cen-
tro de Língua Portuguesa (CLP) de Tbilisi 
preparou uma semana de atividades cul-
turais, que se iniciaram a 3 de maio, com 
a exibição de um filme português, introdu-
zido por Vera Peixoto, do CLP.

A ‘História do Fado’, uma conferência 
cantada por Cátia Alhandra e José Alegre 

(Fad’Nu), preencheu o fim de tarde do dia 
4, no CLP. À noite, o Bar-Centro de Even-
tos Zoestan acolheu uma Noite Portugue-
sa e um concerto por estudantes de Lín-
gua Portuguesa.

Para 5 de maio foi programado um 
Dia da Língua Portuguesa, no Auditório da 
TSU, um concerto de Fad’Nu e uma pro-
va de vinhos portugueses com introdução 
de Frank Anthony Miller e patrocínio do 
Cônsul Honorário de Portugal na Geórgia. 

Do programa destaca-se ainda uma re-
cepção oficial com representantes dos Mi-
nistérios da Cultura, Educação e Negócios 
Estrangeiros georgianos, assim como de 
várias embaixadas.

A 6 de maio o tema ‘Museus e Patrimó-
nio Cultural nos dois extremos europeus: 
Geórgia e Portugal’ vai centrar um encon-
tro e um debate conduzidos por Luís Rapo-
so, do ICOM/Museu Nacional de Arqueo-
logia,  Auditório do Museu Nacional da 
Geórgia.

Por fim, no dia 7 de maio, pelas 14h, 
realizar-se-á no  Centro de Língua Portu-
guesa uma conferência por Rafael Silveira, 
da Universidade de Jena, intitulada ‘The 
influences of Tupi and African languages 
on Brazilian Portuguese’ (A influência do 
Tupi e das línguas africanas no Português 
do Brasil).

CINEMA NA TURQUIA PARA CELEBRAR 
A LÍNGUA

Na Turquia, a exibição de curtas-metra-
gens portuguesas contemporâneas e uma 
exposição marca a celebração do Dia da 
Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. 
Inaugurada a 5 de maio, a mostra ‘Cinema 
Português’ está patente no LAMER-Cen-
tro de Estudos Latino Americanos da Uni-
versidade de Ancara. Os eventos são uma 
iniciativa do Leitorado do Camões, I.P., da 
Embaixada de Portugal em Ancara.

Pela primeira vez na Turquia, a exposi-
ção retrata o percurso do cinema em Por-
tugal desde os seus primórdios até aos dias 
de hoje. 

As comemorações do Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura na CPLP resul-
tam de uma cooperação com o LAMER.

PORTUGAL CELEBRA A LÍNGUA COM 
CINEMA LUSÓFONO

Também em Portugal será celebrado o 
Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na 
CPLP. Até 11 de maio decorre, no cinema 
São Jorge, em Lisboa, a 7ª edição do Fes-
tival de Cinema Itinerante da Língua Por-
tuguesa (FESTin), ao qual o Camões, I.P. 
se associou. Esta edição é uma homena-
gem a todos os membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa.

Ao todo, são exibidos 74 filmes, en-
tre longas, curtas-metragens e documentá-
rios, do conjunto das obras dos oito países 
representados: Portugal, Brasil, Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e 
Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste.

Tal como nos anos anteriores, vários 
dos projetos apresentados serão seleciona-
dos para extensões que, em 2015, abran-
geram Guiné-Bissau, Timor-Leste, Angola 
e parcerias com o Festival de Gramado, no 
Brasil, com o festival literário de Óbidos e 
com a Lusophone Film Festival – que le-
vou obras a países como o Quénia, a Etió-
pia, a Austrália e a Tailândia.           

O FESTin é organizado pela ASCULP - 
Associação Cultura e Cidadania da Língua 
Portuguesa, em coprodução com o Cine-
ma São Jorge e parceria estratégica com 
a EGEAC - Empresa de Gestão de Equi-
pamentos e Animação Cultural, E.E.M. e 
conta com o apoio da Câmara Municipal 
de Lisboa (CML).
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EM ENTREVISTA  MARISA MENDONÇA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO INTERNACIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA (IILP)

Marisa Mendonça defende que a grande riqueza da Língua Portuguesa está tanto na sua ‘unificação’, como na sua pluralidade. Se por 
um lado é importante que mantenha níveis de unicidade elevados, “pois estamos a falar de uma mesma língua”, por outro lado, os 
vários “sabores e cores” desta língua ancestral têm “uma riqueza impressionante”, explicou. Para a Diretora Executiva do IILP, a Língua 
Portuguesa é “um património riquíssimo” que tem uma dimensão “verdadeiramente pluricêntrica”, como revelou nesta entrevista.

“Trabalhamos para um património riquíssimo comum: a 
Língua Portuguesa e a cultura da CPLP”

É Diretora Executiva do Instituto In-
ternacional da Língua Portuguesa 
desde 2014. O que a levou a acei-
tar este ‘desafio’?

As motivações para aceitar o “de-
safio” de dirigir o IILP foram diver-
sas. Posso eleger, de entre várias: i. 
ter tido, até ao momento em que me 
propuseram tal desafio, uma carrei-
ra profissional, de mais de 30 anos, 
ligada à docência da Língua Portu-
guesa (LP) e à gestão de unidades 
académicas, em Moçambique, que 
me proporcionaram experiências de 
gestão e, não só, riquíssimas e que 
foram, para mim, uma “grande es-
cola”; ii. ter sido uma solicitação do 
meu país, ao qual desde os 18 anos, 
quando me tornei professora de LP, 
tenho respondido sem reservas, en-
volvendo-me em ações e em projetos 
nos quais acredito e que sempre se 
prenderam com o ensino da LP, da 
formação de professores e outros re-
lacionados; iii. já estar ligada ao IILP, 
como membro da Comissão Nacio-
nal do meu país e reconhecer muita 
importância e potencialidades, tan-
to nos principais projetos em desen-
volvimento no/pelo Instituto, quanto 
ter percebido as possibilidades que o 
IILP, como órgão estratégico da CPLP, 
tem em ser/ tornar-se cada vez mais 
numa verdadeira referência incontor-
nável como identificador de temas, 
na planificação de ações e na articu-
lação de atores diversos para a exe-
cução dessas mesmas ações, volta-
das para a promoção e difusão da LP.

Que projetos o IILP já desenvolveu 
e está a desenvolver?

Em primeiro lugar importa enal-
tecer o trabalho realizado pelo meu 
antecessor, Prof. Doutor Gilvan Mul-
ler de Oliveira. Sob sua direção, o 
Instituto iniciou projetos importan-
tíssimos, que ainda hoje percorrem 
fases de desenvolvimento, quer se-
guindo as perspetivas inicialmente 
delineadas, quer caminhando por tri-
lhos reajustados, em função de novas 
demandas e de novas necessidades 
e exigências. Os principais projetos 
que desenvolvemos são os que res-
pondem às ações preconizadas pelos 
principais instrumentos-bússola para 
a nossa atividade: o Plano de Ação de 
Brasília (2010) e o Plano de Ação de 
Lisboa (2013), ambos resultados de 
Conferências Internacionais sobre o 
Futuro da Língua Portuguesa no Sis-
tema Mundial.

Dos projetos em curso, os de 
maior dimensão e, certamente, im-
pacto, são: o Vocabulário Ortográfico 

Comum da língua Portuguesa (VOC), 
o Portal do Professor de Português 
Língua estrangeira (PPPLE) e a Re-
vista Platô.

O VOC é uma plataforma de 
acesso gratuito, que já disponibiliza 
neste momento os Vocabulários Na-
cionais do Brasil, Cabo Verde, Mo-
çambique, Portugal e de Timor-Les-
te. No desenvolvimento deste projeto 
foi possível formar equipas nacionais 
especializadas para cada um dos 
Estados-Membros, principalmente 
para aqueles que nesta área não ti-
nham recursos humanos para reali-
zarem as ações locais. Neste proje-
to o IILP é assessorado tecnicamente 
pelo CELGA-ILTEC, um Centro de In-
vestigação da Universidade de Coim-
bra. A plataforma encontra-se dispo-
nível através do endereço http://voc.
iilp.cplp.org.

O Portal do Professor de Portu-
guês Língua Estrangeira está disponí-
vel através do endereço http://www.
ppple.org. É igualmente de acesso 
gratuito e permitiu a constituição e 
formação de equipas nacionais. Os 
recursos didáticos são produzidos 
em cada Estado-Membro e, no seu 
conjunto, refletem as diferentes sen-
sibilidades e experiências do ensino 
do PLE, nos vários contextos. Estão 
já disponíveis unidades didáticas de 
Angola, Brasil, Moçambique, Portu-
gal e de Timor-Leste. Espera-se este 
ano incluírem-se recursos produzidos 
em Cabo Verde e São Tomé e Prín-
cipe. O Portal apresenta ainda ou-
tros materiais mais específicos, des-
tinados a um público que aprenda o 
português como língua de herança; 
destinado a falantes de Espanhol e, 
também, a falantes de Mandarim. A 
assessoria técnica é feita pela Socie-
dade Internacional de Português Lín-
gua Estrangeira (SIPLE).

A Revista Platô está disponibiliza-
do através do endereço iilp.cplp.org 
e apresenta temáticas diversificadas.

Importa referir o “TCTC: Termino-
logias Científicas e Técnicas Comuns 
da Língua Portuguesa” (TCTC), que 
aguarda por um financiamento para 
se poder iniciar. O IILP prepara-se 
para elaborar, ainda este ano, com o 
apoio de parceiros com experiência 
nesta área, o projeto “Plano de Lei-
tura CPLP”, que se pretende que seja 
um projeto de complexidade signifi-
cativa, tanto pelos objetivos que se 
estabeleceram, pelos resultados que 
se preveem, quanto pelas contribui-
ções e envolvimento de áreas seto-
riais como a cultura, a educação e 
a ciência, inovação e ensino supe-

rior. Esperamos realizar, ainda este 
ano, as reuniões técnicas necessá-
rias, que possibilitem a configuração 
deste projeto.

Qual é a importância, na sua opi-
nião, do Dia da Língua Portuguesa 
e da Cultura na CPLP?

É importante a existência esse 
dia, no qual, de forma muito singular 
e focada se reflete sobre esse assun-
to, quer analisando/avaliando o per-
curso feito, quer perspetivando no-
vas e importantes ações e delineando 
novos caminhos para novas neces-
sidades e interesses. A comemora-
ção desta data é já uma realidade na 
totalidade dos Estados-membros da 
CPLP. Mas não só. Noutros países e 
noutros quadrantes, essa comemora-
ção já se realiza. Esse dia, 5 de maio, 
faz-nos pensar e sentir que trabalha-
mos para um património riquíssimo, 
comum: a LP e a cultura da CPLP.

Qual é, para si, a mais-valia do Acor-
do Ortográfico ? 

Relativamente ao Acordo orto-
gráfico, penso que já tudo foi dito. 
Mas, para mim, a maior valia é a 
maior aproximação das ortografias 
de uma mesma língua, falada a “vá-
rias vozes”. Neste momento, é ainda 
difícil determinar o número de falan-
tes que já adotaram o AO, pelo facto 
de que nalguns dos Estados-Mem-
bros da CPLP estarem ainda em vi-
gor, oficialmente, as duas ortografias.

O VOC é fundamental para a ado-
ção do Acordo Ortográfico (AO) por 
todos os países membros da CPLP? 

A criação do VOC é um apoio fun-
damental à implementação do AO, 
mas não só. Na plataforma VOC ain-
da não estão inscritos todos os Vo-
cabulários Nacionais. Temos já dis-
poníveis os do Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique, Portugal e de Timor-
-Leste. O Vocabulário Nacional de 
São Tomé e Príncipe já se encontra 
num estágio avançado, mas são ain-
da necessárias ações para a sua fina-
lização e tudo dependerá do envol-
vimento das autoridades nacionais 
santomenses. Mesmo ao nível dos 
produtos nacionais, este trabalho 
impõe-se permanente, consideran-
do-se as mudanças a que se assis-
tem ao nível desta área da língua, de 
forma particular.

O estudo ‘Potencial Económico da 
Língua Portuguesa’ revelou o espa-
ço global que o Português ‘ocupa’ 
também a nível económico. O in-

teresse pelo Português será maior 
quanto maior for a sua importância 
‘económica’?

O fator económico dá à LP um 
valor acrescido. Coloco-me várias ve-
zes questões do tipo: Por que é que, 
atualmente, tantos países se aproxi-
mam da CPLP, pretendendo candida-
tar-se a Observador Associado? Pen-
so que não seria justo pensar que a 
única motivação é a questão econó-
mica, mas, acredito que esta será, 
pelo menos, uma das mais determi-
nantes. Devemos considerar, tam-
bém, a localização estratégica dos 
Estados-Membros da CPLP, alguns 
deles com potencialidades reconhe-
cidas a vários níveis. Se pensarmos 
no que significa e significará, daqui a 
dez anos ou mais, o potencial energé-
tico do conjunto dos países da CPLP, 
temos matéria suficiente para enten-
dermos a dimensão e a potencialida-
de da LP e da Organização. 

Na sua opinião, o que será preciso 
para que o Português seja adotado 
como língua de trabalho em todas 
as organizações internacionais e até 
na Ciência?

Para isso é necessário investir-
mos/ posicionarmo-nos de forma di-
ferente, assumindo-nos, nós mesmo, 
cidadãos dos Estados-Membros da 
CPLP “embaixadores” para a promo-
ção e internacionalização da LP. Se 
ao nível dos nossos países acreditar-
mos nas potencialidades da LP com 
os mais pequenos gestos, a promo-
ção e o seu próprio desenvolvimen-
to terão ritmos mais visíveis. Alguns 
aspetos que deveríamos corrigir se-
riam, por exemplo:

- Adotar o uso da LP nas reu-
niões, nas Organizações Internacio-
nais. E este sinal a ser dado pelos 
governantes dos nossos Estados-
-Membros teria um efeito considerá-
vel, do ponto de vista positivo;

- “Preparar a LP” para se insta-

lar, efetivamente, nas Organizações 
Internacionais. Por exemplo, inves-
tindo mais, por um lado, na forma-
ção de tradutores e intérpretes de e 
para o Português, criando-se bases 
terminológicas comuns; 

- Usar a LP nas Conferências 
académicas, organizadas nos Esta-
dos-Membros a LP como primeira 
língua de trabalho;

Há um conjunto de “pequenos 
gestos” que podem marcar a diferen-
ça e promover a nossa língua com 
uma dimensão e força acrescidas.

Para si, onde está a grande ‘riqueza’ 
da Língua Portuguesa: na sua unifi-
cação ou na sua pluralidade?

A grande riqueza da LP está tanto 
na sua “unificação” (termo que pode 
suscitar interpretações ambíguas e 
até perigosas), mas também, na sua 
pluralidade. A LP é propriedade de 
tantos falantes, que ela é obrigatoria-
mente plural. É importante, por um 
lado, que tenha e mantenha níveis 
de unicidade elevados, pois estamos 
a falar de uma mesma língua; mas, 
é de uma riqueza impressionante ver 
a NOSSA língua com “sabores e co-
res” tão diferenciados, fruto dos vá-
rios percursos, dos seus atuais está-
gios de desenvolvimento; resultado 
da sua convivência com outras lín-
guas e culturas tão diversificadas. 
Daí pensarmos que esta nossa lín-
gua tem uma dimensão verdadeira-
mente pluricêntrica.

Que sonoridade tem para si, a Lín-
gua Portuguesa?

Para mim, tem uma sonoridade 
imensamente rica e plural, marca-
da pelas nossas aproximações e pe-
las nossas diferenças, enquanto es-
tados-Membros do grande universo 
que constitui a CPLP, mas também 
a sonoridade trazida por todos os ou-
tros seus falantes espalhados pelos 
quatro cantos e recantos do mundo.


