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Caro Conselheiro. 

Junto temos, agora, a oportunidade de enviar c6pia dos documentos lidos e discutidos, das 
mogoes apresentadas e aprovadas e dos orgamentos designados durante a 1• Reuniao do 
CRCPE, reHliLHd>J em f'>Jris,"' 16 de Maio de 1908. 

Lamentamos e pedImos desculpa pelo conslderavel atrazo, embora do mesmo seJamos 
totalmente alheios. 

Com os melhores cumprimentos e saudagoes de amizade. 

Gab el Vitor Fernandes 
Secretariado do CRCPE 
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A TODOS OS/AS} CONSELHEIROS/ASJ DA EUROPA 
Conselho dos Comunidades Portuguesas 

i'aris, dia 16. de Maio de 1998 

Embora desde o inicio deste processo, fassem feitos diversos pedidos pmo que a realizo,-fa, 
desta reunicio respeitasse paromelros quc pcrmitisscm mcnos dcspcsas c facilitassem a prosenc;:a do 
todos, os nossos colcgas da Europa, que nos representam no Conselho Permanente, noo tomaram 
em linha de conta nenhuma das proposlas entrelanto feitas. 0 qua posse deduzir detta otiludo ? 

Se lomar em considerac;:ao o comporlamento dos membros do Conselho Permanente repre
sentando a Franc;:a, no funcionamento da Secc;:cio Local deste Pais - bloqueamento sistem6tico do 

tc;:ao Local, a toques e acusac;:aes injustas contra o Secretariado do Sccc;:60 Local, exigencias absu, Jus 
sabre a porticipac;:cio dos mesmos a reunioes/encontros organizadas pelo Secretariado do Sec�oo Local 
(lembro que nenhum dos membros do Conselho Permanente com residencia em Fran,a f= parle do Secreto· 
,iuJu Luwl Ju f1wu,;u) 1160 µuJiumus esµeru1 u mirrirnu vurrtuJe Je µruµu1(.iu11ur uus <.:urrsell.ciru� u� 
melhores candic;:oes possiveis de participarem TODOS, a esta primeira reunicio. Se tomar em consi
dera�oo as infarmrn;:oes .sabre o estabelecimenlo de uma lista para o Secretariado da Sec�ao Re· 
gional, ligada « afectivamenfe » aos membros do Conselho Permanente, confirma-se que, efectiva
mente, ha « apetites politicos », certamente suficientemenle « vorazes », que scio incompativeis com 
a vontade express□ por numerosos conselheiros, de 9rganizarem uma reuniao em condi�oes tais, 
que facilitassem e permitissem a presen�a de todos. E pena que os interesses particulares passem 
por de cima dos interesses gerais (noo e um interesse gerol, fazer de forma que todos os conselheiros pos
som participar a reunioo da sec,oo regional ?). Assim e uma vez mais, os membros do <...onselho Perma
nente da Europ9 no CCP, agom com atitudos pouco dignas, no imagom o no rospoilo que diio clcn 
suos func;:oes. E eerie que nehum deles passou par uma eleii;:ao prim6ria, ncio sendo msim eleitm 
pelos seus pares europeus, como foi o caso nos oulros conlinentes, o que obriga hoje a suportar 
todo este despolismo par eles demonstrado : num primeiro momenta para impedir a realiza�ao d a  
reunicio da Sec�cio Regional, atraves de falsos argumentos coma se provou pela seguida e num 
segundo momenta, criar condi�oes para dificultar a presen�a nesta reuniao, de cerlos conselhei-

,, nomeadamente da Fran�a. 

Lastimo, uma vez mais, ncio poder parlicipar a lulalidade dus huLal11u� previ�lu� puru e�lu 
reunicio, nos hor6rios que me sao impastos. Efectivamenle, como tinha informado e par razoes pro
fissionais, nao JJoderei estar em Paris anles da 15h30. A minha experiencia, assim coma a dos meus 
colegas, na vida associativa junta das comunidades portuguesas, o trabalho que cada um de n6s 
realiza ao nivel europeu - evidentemente olraves dos colectividades onde estamos implicados /no meu caso,

a CCPF) - e a garantia da minha vonlade de trabalhar e me implicar profundamenle na defesa dos 
inleresses dos nossos compalriolas emigrados E, da minha idoneidade e independencia peranle as 
poderes estabelecidos e/ou poderes paralelos. E uma form□ de partilhar uma experiencia adquirida 
duranle estes ultimas 28 anos. Cerlamenle, estas manobras ncio me desencorajarao do rumo que 
sigo e dos objectivos que me levam a realizar obras. Nao me deixarei impressionar pela pequenez 
ou mesquinl1i<.:e Je�lu� utiluJes. Lastimo que, uma vez mais, os « vozeiroes » que se levanlam em 
nome da comunidade, ncio fa�am mais que utiliz6-la. 

Ncio deixo de vos envrar as minhas saudac;:oe, com as melhores sucessos para aqueles que 
efeclivar11e11te pur liciµurn neste CCP de form a desinteressada e abnegada (sem inleresses e/ou ombi
,;:oes pessoois e/ou politicos). A eles, o meu maior respeito e solidarieclade, e com eles, a promessa 
de sucessos colectivos. / 

0 CONSELHEIRO  Antonio Manuel Baptista GARCIA 




































