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“Não há maior sonho do que
o da educação”...
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GOVERNO | Consulados serão
reforçados se a retoma levar à rutura
ENSINO | Governo admite alugar salas
para ensino de língua portuguesa no
estrangeiro
LUSOFONIA | Canadá tem parecer
favorável para país observador da CPLP

FC Porto festejou a dobrar com triunfo
sobre Sporting a valer o título p.22
O FC Porto viveu uma noite de festejos duplos ao bater o
Sporting por 2-0 e garantir o 29º título de campeão nacional.
A noite estava destinada a ser de festa para os Dragões...

Maria do Céu Campos

“Portugal tem
obrigações com
os emigrantes
mas os países
de acolhimento
também”...

RICARDO SALGADO

de Gaia a Barca d’Alva
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65 crimes
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margem da lei acabaram por
deitar tudo a perder no BES,
entregando às mãos da justiça
o ‘Dono Disto Tudo’...
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- notícias
- reportagens
- histórias de vida
- Fotografias
- e uma amizade única
com os nossos leitores
do mundo inteiro...

Leitores que nos escrevem...

O Hotel Ritz testemunhou em 1970
de ‘O EMIGRANTE’

FERNANDO GASPAR LOPES - França

Muitas felicidades
o nascimento
por estes 50 anos do
nosso jornal
Em primeiro lugar quero
dizer que gosto muito da forma
de ser escrito o destinatário no
nosso jornal.
Aproveito para dar os parabéns pelos 50 anos do jornal
e falar um pouco de mim e da
minha família. Sou natural de
Pombal e em 1967 emigrei legalmente para França, onde já
se encontrava o meu pai desde
1957, e foi aqui que fiz toda a
minha vida a partir dessa data.
Casei em 1975 com a
minha esposa, Maria de Lurdes Gonçalves que também

já cá residia desde 1966, e do
meu casamento nasceram-me
duas filhas. A primeira em 1977,
a Natalie e a Celina em 1981,
que por sua vez também já tiveram a sua própria descendência (ver foto). Como se pode ver
vivo a minha vida rodeado de
mulheres, mas sinto-me muito
feliz e adoro-as a todas.
Em 2010 entrei para a
reforma aos 60 anos de idade
e 43 de serviço todos passados
aqui em França e sempre a trabalhar na construção civil.
E pronto aqui deixo a breve

FAMILIA LOPES: O casal (Maria de Lurdes e Fernando) à direita as filhas Natália e Celina e em baixo as
três netinhas: a mais velhinha a Maelie com 11 anos, a seguir a irmã Clohé com sete e a mais pequenota
(e com a cara mais malandreca) a Alícia com 4 anos

história da minha vida e envio
um grande abraço a toda a
equipa do jornal Mundo Português com muitas felicidades
por estes 50 anos, sem esque-

JOSÉ ADELINO DA COSTA - França

Graças a Deus tenho tido
muita saúde e gosto muito de
conviver e de passear, por isso
um ano vou a Portugal (continente) e no seguinte vou aos
Açores, porque o meu coração
está dividido em dois. Gosto
muito da minha família e dos
amigos e só espero continuar a
ter saúde como até aqui porque
é o mais importante da vida...

Parabéns ao Mundo
Português que é bem
interessante
Caros amigos do Mundo
Português, espero que estejam todos bem, eu e a minha
família vamos bem com a graça
de Deus.
Aproveito para dizer que
gosto muito da nova forma da
morada vir no jornal, aliás o
nosso jornal é bem interessante
e eu gosto muito de o ler, para

porque também eu estou a fazer
50 anos desde o dia em que saí
da minha terra nos Açores (ilha
do Pico).
Parti para França em Novembro de 1970 tinha então
18 anos na companhia de um
amigo e de um primo. O nosso
destino era Angers onde nos
esperavam para trabalhar numa

cer os fundadores que foram o
Padre Vitor Melícias e Valentim
Morais.
N.R. - Um grande abraço
também para este nosso lei-

km de distância. Nesta cidade
não conhecíamos ninguém,
nem sabiamos falar francês, foi
muito triste e as lágrimas correram-nos pela cara abaixo.
Recentemente o jornal de 24
de janeiro falou do Mosteiro de
Ponbeiro, o que me deu muita
alegris pois foi neste local que
eu casei em 1977 com uma ra-

N.R. - Obrigado por ter
escrito estas palavras tão
simpáticas para recordar
uma obra de cinquenta anos
sempre em prol da causa da
emigração e dos portugueses
no mundo.
O mérito também é dos
nossos leitores que ao longo
de décadas têm sido amigos

tor e para a sua família bonita.
E olhe que tem muita sorte em
viver rodeado de mulheres,
porque agora são elas que
comandam o mundo

Leitores que
nos escrevem...
Estas são apenas algumas das cartas que temos recebidos dos nossos leitores
e que iremos publicando
como testemunho desta forte
ligação entre jornal e leitores.
Por isso queremos conhecer
a sua história de vida, da sua
família, da sua terra, dos seus
sonhos e desejos, e daquilo
por que passou...
TUDO ISSO é na realidade a nossa história,
porque estes 50 anos não
são mais do que aquilo que
nos liga a todos.
Por isso escreva-nos e
mande o seu testemunho so-
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susana damasceno
uma empreendedora social de sucesso

“Não há maior
sonho do que o
da educação”
De repente decide deixar para trás uma carreira bem
sucedida de professora para se dedicar ao que era apenas
um sonho. Fê-lo porque “não há maior sonho do que o
da educação” e porque se sente privilegiada de ter nascido
mulher num país europeu. Rapidamente o sonho se
transformou numa ONGD e hoje a AIDGLOBAL desenvolve
diversos projetos solidários em Portugal e Moçambique
JOSE MANUEL DUARTE

De repente decide trocar
uma carreira de docente bem-sucedida para se dedicar a
um sonho. Ainda há espaço
para sonhar nos tempos em
que vivemos?
Não há maior sonho do que
o da Educação. Este sonho é
eterno e percorre várias gerações pelo mundo fora e, curiosamente, está sempre atual. A
Educação que sonhamos na
AIDGLOBAL é democrática,
participativa, inclusiva, global,
afetuosa e alegre.

que embora pudesse ser muito
mais do que é, não deixa de ser
um bom país para se estar e viver. E a sorte. A sorte de ter uns
pais que me mostraram que o
melhor da vida é ser amado
pelas nossas imperfeições,
incapacidades e insucessos.
Perante isto, só poderia com
a minha sensibilidade, sentido crítico e capacidade empreendedora de liderar uma
organização desta natureza e
tornar-me uma empreendedora social.

O que a levou a fundar e a
dirigir a AIDGLOBAL?
O amor pela Educação e
esta consciência de que sou
uma privilegiada por ter nascido mulher num país europeu,

É a partir da experiência como professora que se
dá conta de que o acesso à
educação é bastante frágil no
mundo atual. Porquê Moçambique e como é que o país se

cruza na sua vida?
Fui 10 anos professora. Ensinei muito, mas aprendi muito
mais. Hoje sei disso, porque
aplico muito do que colhi da minha experiência como docente
no desempenho das várias funções que exerço como gestora
de uma organização sem fins
lucrativos. E estou certa de que
esta vontade de empreender
começou com a constatação
que as desigualdades começam dentro da sala de aula,
dentro dos muros das nossas
escolas, onde se vive uma
amostra do que é o mundo. Na
altura, era ao teatro e à literatura a que me agarrava para
despertar nos meus alunos o
sentido poético e filosófico da
vida, mas também o lúdico e

F

ui 10 anos
professora.
Ensinei
muito, mas
aprendi muito mais. As
desigualdades começam
dentro da sala de aula,
dentro dos muros das
nossas escolas, onde se
vive uma amostra do que
é o mundo.
a partilha de mundos tão distantes que só se alcançam, por
vezes, através da leitura. A fragilidade da vida contrasta com
o poder e a robustez de um livro, que, para muitos, pode ser
o único sítio seguro, ainda mais

em países como Moçambique,
cuja violência do quotidiano
ultrapassa a ficção e, também
por isso, me deixei envolver
tanto por este país, após a
minha experiência de voluntariado em 2005. Ler histórias
para as cerca de 50 crianças
do orfanato com quem vivi durante 20 dias, tornou-se uma
cruzada que aceitei sem pensar. E por isso, é com gratidão
e orgulho que afirmo que há 30
mil alunos moçambicanos que
tem acesso a livros nas cerca
de 30 bibliotecas municipais e
escolares que a AIDGLOBAL
criou na província de Gaza. Orgulho na cruzada iniciada há 15
anos atrás, gratidão por todos
os que se juntaram a mim neste
projeto.
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Para além deste há atualmente mais 8 projetos em
Portugal e 4 em Moçambique.
Quer falar deles?
Os projetos que realizamos
em Portugal Continental e Insular, desde 2018 que temos uma
delegação em Porto Santo,
tem o seu foco na promoção de
uma Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania
Global. O que quer isto dizer?
Que através de projetos nacionais e europeus, trabalhamos
com alunos e professores,
trazendo o mundo para dentro da sala de aula, refletindo
sobre as desigualdades, suas
causas e consequências, convidando a pensar criticamente
e incentivando a que os nossos
alunos sejam cidadãos mais
atentos, mais ativos e mais
capazes de denunciar injustiças e exigir melhores políticas
locais, nacionais e internacionais, desejando ainda que sejam grandes líderes no futuro.

T

rabalhamos
com alunos e
professores,
trazendo o
mundo para dentro
da sala de aula,
refletindo sobre as
desigualdades, suas
causas e convidando a
pensar criticamente e
incentivando a que os
nossos alunos sejam
cidadãos mais atentos,
mais ativos e mais
capazes de denunciar
injustiças e exigir
melhores políticas

Implementamos projetos no
âmbito dos quais promovemos
a capacitação de professores,
de jovens, de técnicos municipais em temas relacionados
com os direitos humanos, os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), desenhamos estratégias de acolhimento de imigrantes e refugiados,
e criamos recursos pedagógicos e estudos que sustentam
toda esta nossa intervenção.
Em Moçambique, iniciámos um grande projeto, “Educadores em Movimento”, que
encanta por querer promover
a educação para a primeira
infância em contextos rurais e
de extrema pobreza. Para muitas crianças das cinco comunidades com quem estamos a
realizar o projeto “Educadores
em Movimento”, esta será a
primeira oportunidade de contactar com livros e com a língua
portuguesa, totalmente desconhecida, mas na qual terão de
fazer a sua escolaridade obrigatória assim que ingressam
na escola primária.
Pela
sua
experiência
como reagem as crianças
Moçambicanas à língua portuguesa?
Há crianças que se espantam e outras que se riem. Nós
e a nossa língua somos estranhos para elas. Há esta ideia
platónica de que em Moçambique se fala português e que
os portugueses andam por
todo o lado. Moçambique tem
um território enorme e onde de
facto se fala português é nos
espaços urbanos. Os moçambicanos falam as suas línguas
nacionais, e na província em
que atuamos, Gaza, fala-se a

H

á esta ideia
platónica
de que
se fala
português em
Moçambique e que os
portugueses andam
por todo o lado.
Moçambique tem
um território enorme
e onde de facto se
fala português é nos
espaços urbanos.
Língua Changana.
A AIDGLOBAL, acaba de
editar, com a editora FALAS
AFRIKANAS, o livro “O Grão
de Milho Mágico” / “andzoho
ya masalamusu” da escritora e
ilustradora da Costa do Marfim,
Véronique Tadjo, - o nosso primeiro livro de uma coleção de
livros bilingues (Português/ Xinchangana) para promover esta
sensibilização e aproximação à
língua portuguesa desde a idade pré-escolar. Esta iniciativa
integra-se no projeto “Educadores em Movimento” que conta com a Fundação Calouste
Gulbenkian como financiador
principal e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua,
I.P. como cofinanciador.
Ao longo deste trabalho já
de 15 anos quais são os grandes momentos que guarda e
recorda, como aqueles que
estimularam o futuro?
No dia em que tive a certeza de que a minha vida iria,
a partir de então, ser o resultado de todos os bons, mas
também duros momentos que
vivi naquela experiência de vo-

luntariado, liguei aos meus pais
e agradeci-lhe tudo o que fizeram por mim – acima de tudo a
oportunidade de estudar. Hoje,
na AIDGLOBAL, estamos empenhados em que o Desenvolvimento e a Mudança aconteçam através da Educação.
Esta é a nossa epopeia. Temos
aventuras em que saímos vitoriosos, já vivemos momentos
de drama, mas nunca trágicos,
mas o nosso segredo está em
recorrermos à comédia para
persistir nesta caminhada. Não

posso deixar de afirmar que é
quando enchemos a sala grande do Cinema São Jorge, por
ocasião da nossa gala anual
O Fado Acontece, e revemos
as imagens do nosso trabalho
projetado ao som da guitarra,
da viola e do violão, em que
se destacam as conquistas de
mais um árduo ano de trabalho,
sem farsa, é então que escrevemos mais um capítulo feliz
da nossa história que mais não
é senão um romance de amor
pela Educação.

Ação e Integração para o Desenvolvimento Global – é uma organização não-governamental sem fins lucrativos que opera em
Portugal e Moçambique. Foi criada com o intuito de promover a
Literacia e Educação para o Desenvolvimento e Cidadania.
A história da AIDGLOBAL começa a 4 de novembro de 2005,
após uma experiência de voluntariado da sua fundadora, Susana
Damasceno, na província de Gaza, em Moçambique. Em 2006, foi
reconhecida com o estatuto de Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento pelo Governo português e registada
junto do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua,I.P. Foi
ainda reconhecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros
moçambicano, em 2009, e considerada uma Associação Juvenil
Equiparada pelo RNAJ – Registo Nacional do Associativismo
Jovem.

