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António Costa diz que é

"um passo importante"
para tornar o português
uma língua de trabalho
das Nações Unidas
A Organização das Nações Unidas

para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) ratificou ontem em Paris o
dia 5 de Maio como Dia Mundial da

Língua Portuguesa. A oficialização foi
assinada na sede da organização por
uma delegação composta pelo pri-
meiro-ministro, António Costa, pela
ministra da Cultura, Graça Fonseca,
pela secretária de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, Berta Nunes, e

pelo embaixador de Portugal na
UNESCO, António Sampaio da
Nóvoa.

A ratificação "é um passo muito
importante para o reconhecimento
global desta língua que é falada ofi-
cialmente em nove países, quatro
continentes, e é a quinta mais utiliza-
da no espaço da Internet", disse Antó-
nio Costa aos jornalistas, citado pela
Lusa. O primeiro-ministro lembrou

igualmente que o português é "a lín-

gua oficial de 260 milhões de pessoas,
e a mais falada no hemisfério Sul" . No
final do século, prevê-se que "serão
500 milhões" a falá-la - é, por essa

razão, uma "prioridade fundamental
na nossa política externa", acrescen-
tou Costa.

Depois de uma reunião com a
directora da UNESCO, a francesa
Audrey Azoulay, e com os embaixa-
dores dos países da CPLP, o primeiro-
ministro referiu ainda que este reco-
nhecimento constitui "um passo

importante" para tornar o português
uma das línguas de trabalho da Orga-

nização das Nações Unidas.

O acto de ontem em Paris veio ofi-
cializar uma decisão já tomada em
Outubro, quando todos os países
lusófonos aprovaram por unanimida-
de e apresentaram a proposta à

UNESCO. É a primeira vez que uma
língua não-oficial da organização vê
declarado um dia mundial.

Não é ainda conhecido o programa,
mas, aquando da decisão de Outubro,
Sampaio da Nóvoa anunciou à Lusa

que o dia 5 de Maio de 2020 seria assi-

nalado em Paris com iniciativas "rela-
cionadas com a arte, a literatura e a
música".

Ouvido pelo PÚBLICO, o professor
universitário António M. Feijó disse

não acreditar que o título da UNESCO
venha trazer algum ganho significati-
vo para a afirmação da língua portu-
guesa. "Como é habitual, o país entra
em autocongratulação, mas isso é um
bocado vazio, nada decorre dela",
acrescentou o presidente do Conce-

lho Geral Independente (CGI) da RTP.
"Se os poderes públicos quiserem
levar a defesa da língua portuguesa a
sério, então têm de o demonstrar no

orçamento para a educação e a cultu-

ra, apostando num aumento efectivo
das verbas nesse domínio" .

Perspectiva diferente é a do profes-
sor Vítor Aguiar e Silva, que vê na
decisão da UNESCO "um motivo de

orgulho para Portugal" e um desafio
a "construir o futuro em comunhão
com os países que têm como língua
oficial a materna língua portuguesa,
sobretudo o Brasil e Angola" . O inves-

tigador e autor de Teoria da Literatura

realçou ainda que o português é "real-
mente uma das grandes línguas do
mundo, uma das grandes línguas de

comunicação e de construção de cul-

tura, de ciência e de tecnologia". E

que a criação de um dia oficial por
parte da UNESCO vem agora conferir-
-lhe "um prestígio acrescido".
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