
AVISO 

MANIFESTACÄO EM ESTUGARDA 

12 de maio de 2012 

PELO ENSINO PORTUGUES NO ESTRANGEIRO 

POR UM ENSINO GRATUITO E OE QUALlOAOE 


Compatriotas, pais, alunos e professores 
Todas e todos os interessados em defender a Lingua e Cultura Portuguesas 
no estrangeiro! 

Ede conhecimento geral a intengäo da Secretaria de Estado das Comunidades e do 

Institute Camöes em dificultar 0 acesso dos alu nos aos cursos de Ungua e Cultura 

Portuguesas obrigando ao pagamento de uma propina anual, imposigäo 

incompreensfvel e inaceitavel, näo s6 por ir contra 0 predisposto na Constituigäo 

mas tambem por contrariar 0 programa do atual governo, onde 0 Ensino Portugues 

nas Comunidades figura como prioridade. 

Tal medida, a concretizar-se, significara redugäo do atual numero de alunos, pois os 

cursos s6 poderäo ser frequentados por aqueles que pagarem.Assistiremos assim 

ao encerramento de cursos e EI degradagäo da qualidade do ensino, com grupos de 

alunos cada vez maiores, com mais classes juntas e menos tempo de aulas. 

Näo podemos esquecer que em dezembro passado foram despedidos, por motivos 

economicistas, 49 professores do EPE, tendo ficado sem aulas mais de 5.000 

alunos. 

AAlemanha, que näo foi vitima dessa medida, por ter um numero reduzido de 

professores, esta agora em perigo de ser um dos paises mais atingidos , pois 

existem muitos cursos em pequenas localidades que correräo 0 perigo de ser 

encerrados. E esse encerramento sera definitivo. 

Näo ha crise econ6mica que justifique um pais ignorar os seus cidadäos residentes 

no estrangeiro e retirar-Ihes um dos direitos que mais prezarn, as aulas de Portugues 

para os seus filhos. 


Esta em perigo 0 nosso portugues no estrangeiro! Enosso direito e nosso dever 
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defende-Io! 


Dia 12 de maio, sabado, pe las 15.00, Manifestagäo frente ao Consulado de Portugal 

em Estugarda, na Königstrasse, 20. 

Pais, alunos, comissöes de pais, portugueses e portuguesas, participem! 

Pela nossa lingua e a nossa cultura ! 


Esta Manifestagäo e apoiada pelo MDEPA (Movimento para a Defesa do Ensino 

Portugues na Alemanha e pelo SPCL (Sindicato dos Professores nas Comunidades 

Lusiadas) 


Maria T eresa Duarte Soares 

Professora do EPE - Alemanha 

Secretaria- Geral do SPCL 
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