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«Os coordenadores do Grupo de Trabalho Técnico 
(GTT), da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Se-
nado Federal, Professores Ernani Pimentel e Pasquale Ci-
pro Neto estiveram, ontem (30/11/2013, sexta-feira), na 
Assembleia da República de Portugal, onde foram recebi-
dos em reunião conjunta das Comissões de Educação, 
Ciência e Cultura e de Negócios Estrangeiros e Comunida-
des Portuguesas. O salão, com todos os lugares ocupados e 
várias pessoas em pé, com a presença maciça das duas co-
missões, seus respectivos Presidentes e do próprio Vice-
Presidente da Assembleia da República – que fez questão 
de prestigiar o evento –,mostrou a importância dada ao as-
sunto por aquela Casa e o respeito pelos Senadores Brasi-
leiros Cyro Miranda, Ana Amélia e Cristovam Buarque.  

Olhares simpáticos e acolhedores, ouviram os pro-
fessores brasileiros apresentarem sob  uma  nova  perspecti, 

va, a necessidade e possiblidade de se adequarem as atuais 
regras ortográficas à visão racional, objetiva e científica de 
nossa época, permitindo o barateamento da educação, a in-
clusão social de nossos povos, a ampliação do universo de 
leitores, a inclusão internacional de nossa língua e a am-
pliação da atratividade de nossas culturas para os estrangei-
ros.  

A grande surpresa foi que, na grande mesa retan-
gular, composta das muitas e acaloradas vertentes portu-
guesas favoráveis e contrárias ao Acordo Ortográfico, não 
houve sequer uma manifestação de desagrado com o que 
ouviram. Sinal de que uma terceira via positiva se a-
presenta, capaz de contribuir para a melhora do desempen-
ho ortográfico de todos os países de língua oficial portu-
guesa. Ernani Pimentel» (Professor). Fotos Norma Pimen-
tel.■ 

 

Brasil Suspende  
Acordo Ortográfico de 1990:  

Estudo de Uma Nova 3ª Via. 

‘Grupo de Trabalho Técnico da Comissão de Educação do Senado Brasileiro é recebido pela 
Comissão de Educação da Assembleia da República de Portugal’ | por Ernani Pimentel 
(escrito em PB) 

 

(Foto na A.R., em Lisboa, 30/11/2013. Ao fundo no centro) “Professores Pasquale e Ernani, coordenadores do 
GTT da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do Senado Federal (do Brasil), em audiência na 
Assembleia da República de Portugal, nas Comissões de Educação, Ciência e Cultura e de Negócios 
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas”.■ 
Fotos de Norma Pimentel. 

 

Fotos em cima | “Simplificação da Ortografia: Uma Con-
quista Internacional. Universidade Lusófona. (27/11/ 
2013). Professores Ernani Pimentel e Pasquale Cipro em au-
diência na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecno-
logias, com o Presidente do Conselho de Administração, Dr. 
Manuel de Almeida Damásio e o Reitor Dr. Mário Moutin-
ho. Ao fundo o Sociólogo da Cultura e Etno-Historiador, 
João Craveirinha de Moçambique.” (Foto de cima à esquer-
da).■ 
 

AO90 visto por Ernâni Pimentel / Entrevista:http://aventar.eu/2013/12/18/ao90-visto-por-ernani-pimentel/ 
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clarecedor, que permitiu uma visão predominante em favor 
da possiblidade de ideias aperfeiçoadoras das atuais regras 
serem, no devido tempo, analisadas.  

O “devido tempo” faz referência a um cronograma 
apresentado pelo GTT, que conta com uma série trabalhos 
a serem desenvolvidos pelo Centro de Estudos Linguísticos 
da Língua Portuguesa (Cellp), da Academia de Letras de 
Brasília. Ernani Pimentel» (Professor).■ 

«Em seguida, realizou-se outra reunião (fotos se-
guintes) com os deputados que constituíram o Grupo de 
Trabalho da Aplicação do Acordo Ortográfico, representan-
tes dos vários Grupos Parlamentares da Assembleia da Re-
pública. Nesse encontro, cada deputado se apresentou e ex-
pôs suas dúvidas quanto às novas argumentações levadas 
pelo GTT da Comissão de Educação do Senado Brasileiro. 
Estabeleceu-se  um diálogo respeitoso, franco e bastante es- 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 7.200,00  *  Institucional: 14.700,00 

(ANEXO) PORTUGAL | Lusa 14 Nov. 2013 | RTP 
«A página Simplificando a Ortografia (simplificandoaortografia.com) visa estabelecer o "diálogo" sobre o tema e de 

"abrir um ponto de debate para que representantes de todos os países de língua portuguesa possam emitir sua opinião", expli-
cou Ernani Pimentel à Lusa. O linguista, que é presidente do Centro de Estudos Linguísticos da Academia de Letras de Brasí-
lia, liderou o movimento "Acordar melhor", que resultou num livro em 2008, com críticas ao Novo Acordo Ortográfico, e con-
seguiu 23 mil assinaturas contra as novas regras. O abaixo-assinado foi enviado à Comissão de Educação do Senado brasileira 
e resultou no adiamento da obrigatoriedade do novo acordo no Brasil de janeiro de 2013 para o mesmo mês de 2016. 

"Agora partimos para o plano internacional, com o `Simplificando a Ortografia`. Não nos interessa jogar pedras, mas 
buscar medidas conciliatórias e evolutivas. A nossa intenção é adequar o acordo antes que ele seja obrigatório", afirmou. A 
reunião conjunta de sugestões ocorrerá até o fim do primeiro semestre de 2014, para que o documento possa ser apresentado 
em setembro do mesmo ano, quando terá lugar um simpósio linguístico-ortográfico da língua portuguesa, em Brasília.» Devi-
da vénia Lusa | RTP. (In jornal O Autarca de 21/11/13, Edição nº 2663).■ 
 

(Fotos de 30/11/2013) “Professores Pasquale e Ernani, coordenadores do GTT da Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte, do Senado Federal (do Brasil), em audiência na Assembleia da República de Portugal, nas Comissões 
de Educação, Ciência e Cultura e de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.” (Na imagem à esquerda) “O pri-
meiro da foto é o Sociólogo da Cultura e Etno-Historiador, João Craveirinha (Mpfumo), de Moçambique.” (Na segunda 
foto, a primeira à esquerda é a cronista brasileira Silvya Gallanni (pseudónimo de Silvia R. Verissimo) radicada em Lisboa, e 
colaboradora deste jornal de Moçambique – O Autarca – esteve presente em todas as reuniões de trabalho em Lisboa, em fi-
nais de 2013. (Fotos de Norma Pimentel).■ 


