
Camões I.P. assinalou 90 anos
*I Os 90 anos do Camões - Instituto
da Cooperação e da Língua foram
assinalados a 1 de março por este
instituto público com uma sessão

na sua sede em Lisboa, presidida
pelo primeiro -ministro, António
Costa, que considerou ser a missão
do Camões, I.P. no mundo cada
vez mais exigente, sobretudo como
resultado direto da expansão de-
mográfica registada em África e na
América entre os falantes de língua
portuguesa.

Evocando-se, nesta data, a

criação, em 1929, da Junta de

Educação Nacional, antecessora do

Camões, "a viagem iniciada há 90
anos pelo [Instituto] Camões é uma
viagem que iremos prosseguir cada
vez com maior exigência, porque,
felizmente, o futuro da língua está
bem assegurado pelo crescimento

demográfico daqueles que nascem
e crescem a aprender e a ensinar a

falar português", declarou o chefe
do governo.

António Costa diria ainda que
"a língua portuguesa exerce uma
função essencial que é a de ligar os 5
milhões de portugueses e lusodes-
cendentes que estão espalhados
nessa imensa diáspora. É algo abso-
lutamente fundamental. Não somos
só estes 10 milhões, não estamos
confinados a este espaço", explicou.

Perante uma plateia em que se

encontravam numerosas persona-
lidades - entre as quais o escri-
tor Manuel Alegre, o professor
universitário Adriano Moreira, o

antigo ministro Luís Amado - e

ex-presidentes do Instituto Camões
- Jorge Couto, Maria José Stocker,
Simonetta Luz Afonso e Ana Paula
Laborinho -, membros do governo
- os ministros Augusto Santos Silva

(Negócios Estrangeiros) e Tiago
Brandão Rodrigues (Educação)
e os secretários de Estado Teresa
Ribeiro (Negócios Estrangeiros e

Cooperação), José Luís Carneiro
(Comunidades) e Eurico Brilhante
Dias (Internacionalização) - e diri-
gentes do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, a sessão foi aberta
pelo atual Presidente do Camões,

LR, embaixador Luís Faro Ramos,

que numa curta intervenção falou
do papel do Camões, no quadro da
política externa portuguesa.

O Camões, LR, disse "está

presente em dezenas de países e

atua em diversas geometrias". "A

nossa rede é flexível, forte, sólida e

cresce continuamente", acrescentou,
afirmando que o instituto está "no
centro da política externa portugue-
sa". "Quando entregamos tratares
a trabalhadores rurais na Guiné -
Bissau, quando apoiamos pedago-
gicamente as atividades da Escola

Superior de Guerra em Luanda,
quando abrimos leitorados novos

em Guadalajara, Abijan, Malabo, ou

quando estamos presentes em feiras

do livro de Bogotá, de Frankfurt ou
de Guadalajara estamos a projetar
Portugal no mundo", sintetizou Luís
Faro Ramos, antes de aludir às "novas

qualidades" que, tal como escreveu
o patrono da instituição, Luís Vaz

de Camões, o Instituto Camões foi
tomando ao longo da sua história de

nove décadas.
Antes de António Costa intervir a

fechar a sessão, o professor Luís Reto,
do ISCTE - lUL apresentou um estudo

exploratório sobre a empregabilidade
da língua portuguesa em África (v.
texto neste suplemento), o vogal do
Conselho Diretivo do Camões, LR,
João Neves, que fez a apresentação de

uma nova publicação digital do ins-
tituto, Camões em rede, na sua edição

zero dedicada aos 90 anos do Camões,
LR , e o ministro Augusto Santos

Silva, que fez uma exposição sobre as

atividades e os objetivos do Camões,
I.P. em todas as suas dimensões, com
extenso apoio de quadros e números.

Durante a sessão foi ainda inau-
gurado pelo primeiro -ministro no
auditório do Camões, I.P. em Lisboa
um mural com a figura de Luís Vaz de

Camões, do artista plástico Alexandre
Farto (Vhils).

Na sua intervenção, o primeiro-
-ministro sustentou a tese de que
só com a crescente internacionali-
zação da cultura e da língua poderá
haver bons resultados no campo da

internacionalização da economia.
"A nossa língua será seguramente
um veículo da internacionalização
da nossa cultura, da ciência e da
economia. O valor acrescentado de
cada produto produzido em Portugal
ou de cada serviço prestado por uma
empresa portuguesa será tanto maior
quanto o valor da perceção da nossa

cultura", considerou.
Deu depois como exemplos a

perceção global de qualidade (com
consequências em termos de valor
acrescentado) existente em relação
aos sapatos italianos ou as máquinas
alemãs. Ou seja, de acordo com o

primeiro-ministro, "quanto maior
for a perceção do valor da cultura e

da ciência mais valor terão os bens
e os serviços prestados a partir de

Portugal".



Neste ponto, deixou depois
uma crítica às visões estritamen-
te economicistas no que respeita
às condições de competitividade
global. "Não julguemos que há dois
caminhos distintos e que é possível
haver uma diplomacia económica
com valor se não houver uma língua
e uma diplomacia cultural. Por isso,
este trabalho do [instituto] Camões
é essencial. Quando estivermos
na Feira Internacional do Livro de
Lima [no Peru] estaremos a acres-
centar valor a tudo o que fazemos",
argumentou.


