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Sua Excelência o Presidente da República, 

Senhoras Secretárias de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e das 

Comunidades Portuguesas, 

Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, 

Senhoras e senhores convidadas e convidados, 

Caros colaboradores do Camões, 

Comunicação social, portuguesa e estrangeira, 

 

É uma grande honra para o Camões receber Vossa Excelência, que se desloca pela primeira vez 

ao nosso Instituto, enquanto Presidente da República. 

É um privilégio poder contar com a presença de convidados de sessões anteriores do “Camões 

dá que falar”. O nosso obrigado a Manuel Alegre, Lídia Jorge, José Manuel Mendes, Catarina 

Furtado, Pilar del Río. 

Esta sessão é especialmente dedicada aos colaboradores do nosso Instituto. 

Os que estão na sede e os que, na rede que se estende por mais de 80 países, traduzem todos 

os dias em ações concretas as linhas estratégicas de promoção da língua e da cultura 

portuguesas e da cooperação para o desenvolvimento. 

Quando inauguramos um leitorado em Guadalajara ou em Abidjan, uma cátedra em Valparaíso 

ou em Roma, ou assinamos um protocolo com a Universidade Central da Venezuela em 

Caracas ou com uma escola em San Diego; 

Quando apoiamos dezenas de tradutores de obras de autores de língua portuguesa – não só 

de portugueses – para línguas como o espanhol, o russo ou o mandarim, ou apoiamos dezenas 

de ações em diversos países para assinalar o Dia da Língua Portuguesa, ou os centenários do 

nascimento de Sophia de Mello Breyner, Jorge de Sena e Amália Rodrigues; 

Quando acorremos às catástrofes que se abateram sobre Moçambique o ano passado e 

lideramos os esforços de reconstrução das zonas afetadas, ou contribuímos com dezenas de 

milhões de euros para projetos nas áreas de educação e saúde nos países de língua 

portuguesa; 

Estamos a dar uma contribuição relevante para a projeção internacional do nosso país. 



Vossa Excelência teve já oportunidade de constatar, ao longo de visitas efetuadas a diversos 

países, a importância e o reconhecimento da ação do Camões - Instituto da Cooperação e da 

Língua. 

É no fundo este o contexto da sessão de hoje do “Camões dá que falar”.  

É uma homenagem a todos os nossos colaboradores, através da presença de Vossa Excelência, 

que ao promover internacionalmente a nossa língua e cultura e a cooperação para o 

desenvolvimento, tem contribuído de modo relevantíssimo para a projeção do Instituto. 

As palavras que vamos ouvir de Vossa Excelência não vão ficar dentro deste auditório. Terão 

eco em toda a nossa rede. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 


