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HiperPonte Avianca. 
A única com hiperconforto, 
hiperespaço e, agora, 
também o hiperentretenimento
do novo Airbus A319.

Agora, além do MK 28, você também vai poder aproveitar 
toda a tecnologia do Airbus A319 na HiperPonte RJ/SP da Avianca. 

Mais conforto, mais espaço entre as poltronas e o sistema de 
entretenimento mais moderno do mundo, com músicas, games,
 séries, shows, documentários e notícias diárias. Prepare-se para 

voar na ponte aérea com o padrão internacional de qualidade.

www.avianca.com.br  4004-4040 
Ou consulte seu agente de viagem.

“É preciso lutar pelo
estatuto do português”
Presidentes do Brasil e de Portugal
discutem o papel da língua
nas instâncias internacionais

Susana Represas, de Lisboa
susana.represas@economico.pt

Pouco depois de chegar a Lisboa,
vindo da VI cimeira UE-América
Latina, que aconteceu em Madri,
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva foi recebido em Belém, onde
conversou com o presidente de
Portugal, Cavaco Silva. Meia hora
depois, os dois foram a pé até o
Museu dos Coches para a cerimô-
nia de entrega do Prêmio Camões
2009 ao escritor Arménio Vieira.
Nos discursos, a língua portugue-
sa foi mesmo a mais homenagea-
da. Cavaco disse que é preciso lu-
tar para que o português obtenha
o estatuto que merece nas instân-
cias internacionais.

O chefe de Estado agradeceu a
presença do seu colega brasilei-
ro, dizendo que o seu gesto refle-
te sobretudo a importância que o
Presidente do Brasil “sempre
atribuiu à promoção da língua
portuguesa”, um “extraordiná-

rio capital” que os países da Co-
munidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) partilham.

Lula considerou o prêmio “um
marco e já uma referência inter-
nacional”, atribuído a dezenas de
autores de língua portuguesa
consagrados e, assim, uma “de-
monstração definitiva do univer-
salismo da língua portuguesa”. O
presidente brasileiro dedicou al-
gumas palavras ao poeta home-
nageado, enaltecendo o seu “in-
conformismo”, revelado pela
“sempre profundamente preocu-
pado com as injustiças” e apeli-
dou-o de “artesão da liberdade”.

Durante a entrega do Prêmio
Nueva Economia Fórum, em Ma-
dri, no dia anterior, Lula disse que
a Europa deveria aprender com o
Brasil a como sair da crise. E afir-
mou que quem segurou a crise no
país foi a parcela mais pobre da
população, que atendeu ao apelo
para consumir com responsabili-
dade. “Essa foi uma lição que de-
veria servir para a Europa”, disse,
dirigindo-se ao presidente da Co-
missão Europeia, Luis Manuel
Durão Barroso. ■ Com agências

Lula e Sócrates: troca de
elogios entre Brasil e Portugal

e apelos para estreitamento
de laços entre os dois países

Ricardo Stuckert/PR

“Nunca os
empresários –
brasileiros ou
estrangeiros –
ganharam tanto
dinheiro quanto
no meu governo

Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente do Brasil

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p.9.
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