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Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 
Caros amigos, 
 
 
 Cara Ana Paula Laborinho, 
 
 Estou muito feliz e orgulhoso por lhe prestar esta homenagem hoje, 
pelo seu trabalho, feito de paixão e determinação, em prol da língua e da 
cultura portuguesa no mundo e, por isso, da diversidade linguística e 
cultural. 
 
 Vou tentar descrever, em algumas palavras, a mulher de convicções 
que é, dar a conhecer a sua carreira e sublinhar a sua acção por uma 
Europa multilíngue, assim como a riqueza das suas ligações com a 
França. 
 
 Este discurso ficaria incompleto, e talvez até passasse ao lado do 
essencial se, para começar, eu não me referisse à sua paixão pela língua e 
pela cultura portuguesa na sua relação com o mundo mais longínquo, o 
Extremo Oriente. É realmente esta paixão que dá um sentido à sua acção, 
que dá coerência ao seu percurso. 
 
 Cara Ana Paula Laborinho, a Senhora é uma mulher de convicções 
que caracterizam a sua carreira universitária e institucional, nacional e 
internacional. Entre as suas numerosas responsabilidades é, desde 1982, 
professora no Centro de Estudos Comparados da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e dirige as investigações sobre o Orientalismo. 
 
 Tem-se consagrado, desde o início da sua carreira universitária, ao 
estudo da língua portuguesa, à sua história, desde o período das descobertas 
aos nossos dias, passando pelo período colonial e tem aprofundado o lugar 
que ela ocupa no mundo. 
 



 “O português, diz Miguel Torga (Diário XII), é uma língua latina 
muito antiga e nobre espalhada pelos cinco continentes. Foi nela que 
cantaram e cantam grandes figuras inspiradas, de Camões a Fernando 
Pessoa, de Bernardim Ribeiro a Teixeira de Pascoaes”. 
 
 No seu caso, tem explorado especialmente os itinerários asiáticos de 
língua portuguesa. As suas actividades exercem-se particularmente na 
literatura de viagens, dos séculos XV, XVI e XVII. Animada por esta 
paixão e pela vontade de servir o seu país, Portugal, parte para o Extremo 
Oriente. Em 1988, trabalha no Instituto Cultural de Macau. Nessa mesma 
época abriu os serviços culturais das embaixadas de Portugal em Nova 
Deli, Banguecoque, Pequim, Seul, e Tóquio. 
 
 Em Macau - De 1989 a 1992 coordena, no Departamento de Estudos 
Portugueses da Universidade de Macau, o mestrado de Literatura de 
Estudos luso-asiáticos. Em 1995, torna-se conselheira do Secretário de 
Estado adjunto da Comunicação, do Turismo e da Cultura do Governo de 
Macau. Em 1999, é agraciada com a Medalha de Mérito Cultural pelo 
Governo de Macau. De 1996 a 2002, exerce as funções de Presidente do 
Instituto Português do Oriente. 
 
 Em 2007, integra o Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade 
de Letras de Lisboa. E sempre ao serviço do seu país assume, em 2002, a 
presidência do Instituto Camões, guiada pela convicção – que nós, 

Franceses, partilhamos totalmente -  de que a língua é uma dimensão 
fundamental da política cultural. Também pensa – como nós – que a 
língua portuguesa, tão importante na comunicação internacional, deve ser 
considerada como “capital estratégico”  do seu país e de toda a lusofonia. 
 
 A Dra. Ana Paula Laborinho é também muito atenta às questões 
relacionadas com a tradução. O seu trabalho incide no reforço da presença 
da língua portuguesa nas organizações internacionais e na formação de 
tradutores e intérpretes. 
 
 De Julho de 2011 a Junho de 2012, preside a organização EUNIC 
Monde, a rede de institutos culturais europeus no mundo. 
 
 Faço questão de elogiar muito especialmente o seu envolvimento 
durante o mandato, com toda a energia e a força de convicção que lhe 
reconhecemos, para uma Europa da cultura, para o desenvolvimento do 
multilinguismo e do diálogo intercultural. 
 



 Também como presidente da EUNIC é responsável de avanços muito 
significativos para esta organização que tenta contribuir, de maneira 
progressiva mas bastante real, para que as acções bilaterais de “soft power” 
dos membros da União Europeia sejam mais concertadas, através de meios 
reforçados sobre acções muito concretas. Agradeço-lhe, porque isto faz 
avançar a Europa.  
 
 Em 2012 assume a presidência do Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua. 
 
 Finalmente, quero saudar uma grande amiga da França. 
 
 Cara Ana Paula Laborinho a Senhora conhece bem o nosso país do 
qual estudou a língua e a cultura e a ensinou. 
 
 Ensinou a literatura francesa em Portugal e publicou vários artigos na 
Revue d’Etudes Littéraires Françaises. Escreveu sobre Pierre Loti, 
grande escritor viajante, cujas estadias, nomeadamente na Ásia, lhe 
forneceram matéria para as sua obras, como a Madame Chrysanthème. 

 

 Não resisto à tentação de citar uma frase deste livro que me agrada 
porque, ao olhar para a mesa/espelho, da nossa Sala das Porcelanas, a 
pirâmide torna-se um poço, o cume torna-se, assim, um abismo: « Les 
grandes montagnes, toutes noires à présent, se dédoublaient par la base 

dans l’eau immobile qui nous portait, se reflétaient avec leurs découpures 

renversées, donnant l’illusion de précipices effroyables au-dessus 

desquelles nous aurions été suspendus. » 

 

 Elogio a sua vontade de estreitar os laços que unem Portugal e a 
França, o que nos honra tanto que chega a comover-nos profundamente.  
 
 O seu combate pela difusão da língua e da cultura portuguesa - que 
coincide totalmente com o nosso em relação à língua francesa - pretende 
que a diversidade linguística e cultural do continente europeu possa 
expandir-se além mar e que agora, como dantes, seja levada ao mundo por 
descobridores, comerciantes, diplomatas, investigadores, estudantes e 
professores. 
 
Ana Paula Laborinho, au nom du Ministre de l’Education Nationale, 

nous vous remettons les insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques. 


