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  Ficha Temática 

  CULTURA 

A cultura sempre assumiu um papel preponderante na ação política da Secretaria de 
Estado das Comunidades Portuguesas. Cientes desta realidade, eis algumas das realizações 
levadas a cabo neste domínio: 

 

1. O esforço de valorização dos acervos bibliográficos dos gabinetes literários de Belém do 
Pará, Salvador da Baía e Recife teve origem em visitas realizadas, em 2016 e 2017, pelo 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, aos Gabinetes Literários Portugueses 
nas cidades de Belém do Pará, Salvador da Baía e Recife, na companhia de responsáveis 
diplomáticos portugueses no Brasil. 

As deslocações permitiram dialogar com os dirigentes das três instituições sobre a 
importância de inventariar, classificar e preservar aqueles valores culturais, atendendo a 
incêndios ocorridos em espaços como o Museu da Língua Portuguesa (São Paulo) ou o 
Museu Nacional (Rio de Janeiro), e que motivaram a destruição de importantes 
elementos culturais. 

O primeiro passo para a valorização deste património deu-se com o apoio da rede 
diplomática e consular de Portugal no Brasil, em 2018, à reedição livro do século XIX “A 
Arte da Cosinha”, da autoria de João da Matta. Este livro pertence ao espólio do Grémio 
Literário e Recreativo Português de Belém do Pará e as receitas obtidas com a sua venda, 
reverteram para a instituição. A obra foi apresentada publicamente na Embaixada de 
Portugal em Brasília, em abril de 2018. Seguiram-se apresentações em representações 
diplomáticas portuguesas noutras cidades no Brasil. 

O projeto de estudo dos espólios literários desenvolveu-se em maio de 2019, através de 
uma missão composta por técnicos da Biblioteca Nacional de Portugal. Coordenada pelo 
Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, a iniciativa foi apoiada pelos serviços 
consulares portugueses em Salvador da Baia, Belém do Pará e Recife. 

De referir que o Gabinete Português de Leitura de Salvador da Baía, conta com 40 mil 
títulos; o de Recife, com mais de 80 mil títulos, e o Grémio Literário e Recreativo 
Português de Belém do Pará, com 40 mil títulos. 

Em todos eles existem manuscritos e primeiras edições de uma parte dos mais 
importantes escritores portugueses, como Luís de Camões, padre António Vieira, 
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Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, além de documentos manuscritos e cartas de 
marear desde o tempo das descobertas. 

 

2. Outra iniciativa passou pela criação do “Prémio Literário para a Diáspora” Imprensa 
Nacional/Ferreira de Castro. 

Criado através de um protocolo, assinado a 20 de fevereiro de 2019, entre o 
MNE/Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e a Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, este prémio literário “Imprensa Nacional / Ferreira de Castro” visa homenagear 
a figura do escritor emigrante José Maria Ferreira de Castro e reconhecer a obra cultural 
erigida pelos portugueses no mundo. 

A instituição do Prémio Imprensa Nacional / Ferreira de Castro, enquadra-se na vontade 
política de apoiar, valorizar e difundir o património cultural e artístico expresso em língua 
portuguesa, e, acima de tudo, visa prestar homenagem aos esforços, trabalho e dedicação 
dos portugueses e lusodescendentes que no exterior contribuem para o 
engrandecimento do nome de Portugal. 

Na primeira edição do prémio, em 2019, foram aceites obras inéditas no domínio da 
ficção por cidadãos de todas as idades, portugueses e lusodescendentes, residentes no 
estrangeiro. 

 

3. Criação da Associação Luís de Camões. Em abril de 2016 o Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas visitou o Rio de Janeiro, acompanhado pelo Embaixador de 
Portugal em Brasília, tendo sido possível conhecer o Real Gabinete Português de Leitura 
e reunir com a sua direção. 

Neste encontro foi discutida a possibilidade de o Estado Português poder participar na 
definição de um enquadramento legal que garanta a valorização e a salvaguarda do 
património de origem portuguesa no Rio de Janeiro, nomeadamente das entidades Real 
Gabinete de Leitura, Liceu Literário Português e Caixa de Socorros D. Pedro V. 

Por via do diálogo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e aquelas entidades foi 
possível delinear a criação da associação de direito civil “Associação Luís de Camões”, que 
envolve o Real Gabinete (cultural), o Liceu Literário português (educativo) e a Caixa de 
Socorros D. Pedro V (social), e à se acrescenta o Instituto Camões. 

Para concretizar este objetivo, o Presidente do Camões, I.P., Embaixador Luís Faro Ramos, 
esteve no Rio de Janeiro, nos dias 14 e 15 de maio de 2018, acompanhado do Embaixador 
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de Portugal em Brasília, Embaixador Jorge Cabral, tendo sido o orador convidado na 
celebração do 181º aniversário do Real Gabinete Português de Leitura. 

Através da participação nesta entidade, o Camões, I. P. tem assento na direção e direito 
de veto, sendo lançadas as bases da proteção e preservação do valioso acervo e dos 
patrimónios das Instituições luso-brasileiras que a compõem. 

 

4. Colaboração com a RTP na dinamização de programas vocacionados para a 
informação e valorização das Comunidades Portuguesas. O protocolo formalizado em 
2018 com a RDP Internacional possibilitou a criação do programa de rádio “Visita 
Consular”. Através da participação da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas, este programa contribui para o esclarecimento dos cidadãos 
sobre várias matérias de âmbito consular. 

Referência também para a criação do programa “Portugal no Mundo” pela RTP1 e RTP 
Internacional, que através de emissões realizadas no estrangeiro, dá a conhecer aos 
portugueses residentes em Portugal a realidade das comunidades portuguesas no 
estrangeiro, tendo sido realizados programas no Brasil, Austrália, Cabo Verde e França. 
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