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língua A pretensão era an-
tiga, mas só ontem foi con-
firmada oficialmente: a

"UNESCO decidiu procla-
mar o 5 de maio de cada ano
como Dia Mundial da Lín-
gua Portuguesa".

Na prática, a organização
das Nações Unidas para a

Educação, Ciência e Cultu-
ra tornou oficial a proposta
apresentada pelos países lu-
sófonos. Para a escolha con-
tribuiu não apenas o facto
de "o português ser a língua
oficial de nove estados-
-membros da UNESCO",
mas também a sua repre-
sentação (língua oficial em
três organizações continen-

tais) e popularidade ("fala-
da por mais de 265 milhões
de pessoas"). A proposta foi

aprovada por unanimidade,
já que, além dos países lusó-

fonos, Argentina, Chile,
Geórgia, Luxemburgo e

Uruguai também votaram a

favor.
Embaixador de Portugal

na UNESCO e um dos prin-
cipais dinamizadores da

campanha, António Sam-

paio da Nóvoa sublinhou
ainda que foi "a primeira

vez" que a organização to-
mou uma decisão similar
em relação a uma língua
não oficial da sua estrutura.
"UM PEQUENO PASSO"

Sem beliscarem a importân-
cia da nomeação, os linguis-
tas ouvidos pelo JN foram
unânimes em considerar

que a maior vitória só virá
quando o português for ad-
mitido como língua de tra-
balho da ONU.

"É um pequeno passo, se

compararmos com o grande
desiderato que é a admissão

como língua oficial nas Na-

ções Unidas", sintetizou
Luís Reto, um dos autores
do "Novo Atlas da Língua
Portuguesa". O reitor do
ISCTE afirma que "faltam
meios para travar esta bata-

lha", na qual, além da im-
portância da língua, o que
está em jogo "é sobretudo a

diplomacia e o dinheiro".
Mais crítico é ainda José

Mário Costa, cofundador e

responsável editorial do Ci-

berdúvidas, que aponta o

dedo ao Governo e à CPLP,
por "conversarem muito
mas nada fazerem na práti-
ca". O jornalista apela a

"uma ação concertada" en-
tre os vários organismos,

valendo-se até "da vanta-
gem que significa ter um
português a liderar a ONU".

Com a ratificação do Dia
Mundial da Língua Portu-
guesa, a UNESCO está a "re-
conhecer não apenas a im-
portância da língua portu-
guesa", mas também "o
grande crescimento inter-
nacional" registado nas úl-
timas décadas. Quem o afir-
ma é Margarita Correia, pro-
fessora da Faculdade de Le-
tras de Lisboa, que não se

mostra preocupada com a

lentidão do processo de ad-
missão para língua de traba-
lho na ONU. "Havemos de
lá chegar, passo a passo."

Mesmo que "simbólica", a

escolha da UNESCO traduz -

-se na entrada nos calendá-
rios internacionais, poden-
do ainda ter consequências
dos mais diversos planos",
reforçou Sampaio da Nóvoa,
cujos planos passam ainda

pela apresentação de pro-
postas para ensino e forma-

ção de professores de Portu-
guês em África.»

REAÇÃO

Marcelo destaca
contributo de
Sampaio da Nóvoa

"Muito feliz" com a pro-
clamação da UNESCO,
Marcelo Rebelo de Sou-
sa garantiu que a deci-
são "é o reconhecimen-
to de uma grande língua
no Mundo, uma das
maiores línguas do
Mundo, de que nos or-
gulhamos nós, portu-
gueses, e todos os que
falam essa língua".
Além de confessar ter
acompanhado o proces-
so, o chefe de Estado
enalteceu o contributo
de António Sampaio da

Nóvoa, embaixador de

Portugal na UNESCO,
considerando que "foi
um batalhador".

Apesar de
agradados
com a distinção
da UNESCO,
linguistas
garantem que
a vitória maior
será a escolha
para idioma de
trabalho da ONU


