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Enquanto uns falam, outros fazem!

Segundo um artigo hoje originado na Lusa, e citada no portal Sapo, o Brasil, considerando que a língua portuguesa é,
segundo o Celso Amorim, MNE brasileiro em visita a Bissau, "algo de muito importante, porque é um instrumento de
cultura, de conhecimento, de comunicação e de ciência" decidiu criar uma universidade, no Nordeste brasileiro - por uma
questão de integração (é! uns falam, outros fazem) - que se chamará de Universidade da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP)!

Segundo o Ministro a universidade vai ter metade dos alunos brasileiros, por uma questão de integração (há quem pense
nela e saiba o que fazer), e a outra metade será de alunos provenientes da CPLP, sobretudo africanos e de TimorLeste.

Entretanto, e visando um maior incremento da língua portuguesa na Guiné-Bissau, o Ministro brasileiro - enquanto uns
vão falando e temendo acusações de neocolonialismo, outros têm uma visão do longo prazo - informou que irá ser
reforçado o ensino da mesma, nomeadamente com a abertura do Instituto de Estudos Brasileiros, na cidade de Bissau.

Depois critiquem as reformas ortográficas e digam que a pureza da língua portuguesa - qual? - é mais importante.

Mas o ridículo da discussão é que em Portugal, uns afirmam, e aqui incluo, embora não tão linearmente, o meu amigo
Orlando Castro, que vai haver uma subordinação do português afro-portugal ao Brasil. No Brasil, como se ouve e vê no
vídeo ao lado, dizem que não compreendem como 180 milhões, os brasileiros, têm de se subordinar à vontade de 10
milhões, que são os portugueses.

Ou seja, cada vez me convence mais que o Acordo Ortográfico é bom pela unanimidade que assegura Consegue ser
tão natural e mente criticado nos dois pólos mais interessados em fazer predomínio da sua estratégia política, esquecendose de dois importantes pólos que se mantém a recato: Angola e Moçambique.

E assim, vai a Lusofonia!

Eugénio Costa Almeida

23/Abr/2008
elcalmeida@gmail.com
http://elcalmeida.net
https://www.portugal-linha.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 20 January, 2022, 15:04

Portugal em Linha - a Comunidade Lusófona online

https://www.portugal-linha.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 20 January, 2022, 15:04

