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Entidade:

Roberto Moreno - Fundação Geolíngua

Assunto:

Apresentação do projeto da Geolíngua

O Sr. Presidente da Comissão apresentou as boas vindas aos Srs. Roberto Moreno e Joaquim
Candeias e justificou o agendamento da audiência em Comissão com a originalidade do
projeto, que cruza duas áreas da competência desta Comissão: por um lado a cultura e por
outro o desporto.
O Sr. Roberto Moreno fez uma breve apresentação do projeto, que tem como principal objetivo
a promoção da língua portuguesa e de todo o seu potencial. Comemorando-se no dia 27 de
junho de 2014 os 800 anos do documento régio mais antigo, escrito em língua portuguesa, que
é o testamento de D. Afonso II, datado de 27 de junho de 1214, pretende aproveitar o grande
evento que decorrerá no Brasil, em 2014 - o Mundial de Futebol-, para a realização de um
conjunto de atividades sócio culturais, com vista à difusão da língua portuguesa e do
bilinguismo, contando, para tal, com o apoio dos Mistérios da Cultura dos 8 países da CPLP.
Acreditando que, deste modo, poderá impulsionar a economia mundial, fez referência aos
vários contactos já estabelecidos, junto da Sociedade Portuguesa de Autores, de Plácido
Domingo, dos Ministérios/Secretarias de Estado da Cultura, entre outros. A propósito dos 8
séculos da língua portuguesa que se pretende comemorar, recorreu à numerologia para se
referir às inúmeras coincidências em torno deste número.
A Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) felicitou o Sr. Roberto Moreno pela forma
apaixonante como defende a língua portuguesa, entendendo que a lusofonia deverá ser um
espaço da nossa cultura mas também de investimento.
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) saudou o Sr. Roberto Moreno pela forma entusiasmante e
pela força e veemência com que se refere à língua portuguesa. Agradeceu a exposição e
felicitou-o pelo projeto, que pretende aproveitar um evento planetário para a promoção da
língua portuguesa que, acredita, nos projetará a todos para um futuro que se quer melhor.
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) disse conhecer bem as vantagens competitivas do
conhecimento das línguas e saudou a ideia da celebração da língua portuguesa com base no
testamento de D. Afonso II.
O Sr. Presidente afirmou que a Comissão acompanhará com interesse este projeto e referiu-se
às diligências que pretende tomar, por entender que esta comemoração teria um enorme
impacto a nível internacional.
O Sr. Roberto Moreno agradeceu as intervenções e reafirmou o enorme potencial da língua
portuguesa, considerando que poderia sair reforçado nesta grande iniciativa.
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página
da Comissão, na internet.
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