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Conselho tfas Comunidades Portuguesas 

.. 

PROPOSTA DE REORGANIZA<;AO DO SECRETARIADO E 
SEU FUNCIONAMENTO 

0 Const\lho Pf\rmanf\nte c.las Co111uuic.lac.les l'orluguesas aprovou a proposta de 
reorgauizayilo do Secretariac.lo, mediante o aumento dos seus memhros, 
passauc.lo dos acluais c.lols (Presidente e Vice-Presidente do CPCP), para tres, 
deveuc.lo o lerceiro membro ser eleito na pr6xima reuriilio do CPCP quando 
sera aprovada a altera�iio do Regulamento Interno do CPCP, com a extin�iio 
das quatro Comissoes de Trabalho existentes r a instala�iio dos cinco f161uns 
de Trabalho aprovados nesta reuniiio. 

Lisboa, 19 de Novembro de 1999 

Presidente do CPCP 
JoseManuelMachado 
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Conselho das Comunldades Portuguesas 

MOC.AO 

Os Membros do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, 

consternados, aprescntam a familia do saudoso e sempre qucIic.Ju cu1r1µ1:mlieiro 

Ferdinando Soorcs, d.:i Vcn0zu0la, a manifABtac;:E-io emocionc1dc1 dC' condolencias l,t 

sol1dariedade, neste momenta em que rcccbemos a triste notfciA do seu 

Faled1r1e1,lu. 

0 trabalho que deixou, seu patriotismo sempre evidente, e sua vocac;:ao de servir, 

ficarao registados na memorin rte todos, servindo de estfmulo e motivac;:ao para ct 

nossa acc;:ao de hoje e de amanha em prol das Comunidades Portuguesas 

espalhadas pelo mundo. 

A gratidao e a mem6ria do corac;:ao, e e nesse senlido que nao esqueceremos a 

presenc;:a de Ferdinando Soares entre n6s. 

Lisboa, 18 de Maio de 2001 

CONSELHO PERMANENTE DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 





C01lsulho das Comuttidades Pol'luguesas 
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Conse!bo das Comunido4es Portuguesas 
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RECOMENDACAo 

CONSl□ERANDO que a actualiza<;:ao dos cadernos oloitomis provista para 
atender ao disposto no Artiga 4° do Capftulo II da Lei n.0 48/96, de 4 de Setembro, 
nos moldes em que esta a ser objecto de levantamento quantitativo, certamente 
I.11oduz.11a allerac;oes sul.islanulals 11a cllslrlbulc;fio yeoyrafic:a clos meml.irus que
integrarao o pr6ximo Conselho das Comunictactes Portuguesas;

· ;·•·, CuNSllJEIV\NUU a ausenula cJe um pIuuesso de l11For111alln1c;ao que Fale enlre
. .:;r a"'"'-''·' 

1 s�,).i)litegrando os dados das inscri96es consulares exislenles e que possa evltar
··):\ t.i'in�''duplicidade ou triplicidmle tie insu1ic;au cJe urn mesmo cldadao, com as

· ·'po'ssfveis distor96es no resultado final da apura9ao;
·:a:Isdl-u .:/i-r:: ·.:'::)Jrtr;1(,�� dos ?ii "i.'.t(, 1_.,·>f/,\ 

CONSl□ERAN□o que a conr.ultn fm inscric;:60s consulares, pelo facto de 
abranger somente as mais recentes acrescidas das dos cidadaos que tenham 
utilinicto os servic;:os consulares nos ultimas anos, certamente prejucticnrn a 
quantificac;;ao correcta dos emigrantes acolhictos em pafses de emigra9ao mais 
antiga, beneficiando em consequencia os levantamentos dos dados nos pafses de 
emigrac;:ao mais recente; 

CONSl□ERAN□o a ausencia de uma campanha consciencializadora de 
inc.:erilivo ao rec.:acJaslramento cJus emlyranles que cJemo11sl1e os prejulz.os a sua 
representatividade pela falta de actualiza9ao dos seus dados pessoais e que teria 
corrigido, ai11cJa que parcialmente, a quantificai;:ao insuficiente que certamente 
resqltara cto levantamento a ser procedido nas condic;:6es existentes; 
*'-· ... :: '-:' 
"• �.

CONSl□ERANDO ainda, que esta em andamento, por parte da Secretaria de 
.. · ... · l=stado pas ,Comynidades Portuguesas, um projecto de informatizai;:ao "on line" 

. que permitfra uma actualizai;:ao mais adequada que levara ao encontro de dados 
mais prec.:isus nos quais pocJe1i:lo se arnparar as futuras eleic;:oes do Conselho das 
Comunidades Portugucsas; 

U Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, 
RECOMEN□A a Sua Excelencia, o Senhor Secretario de Estado das 

Cornunidades Portuguesas, a realiza<;:ao do processo de actualiza<;:ao dos 
cadernos eleitorais que servirao de base as eleii;:6es de 25 de Novembre de 2001, 
a partir dos n(Irneros que serviram de base ao processo eleitoral dos Conselho 
cJas Comu11idades Portuguesas reallzado em 27 de Al.Jr ii cJe 188 /, acrescidos das 
lnscrlc;:c'.\es consulares feitas a part,r de 28 de Marc;:o de 1997 atP. ao presente e 
subtraidas as baixas ocorridas em igual pcrfodo, ate que sejam adoptadas as 





Conselho das Comunidades Portuguesas 

�t1<.,) l � -'-- ,,L � k ,L � � 4 '6:: co -t

( · - �ch'-\- . •l1/fL 0 .-v\ � ,'--v� '--'-v�ok,cl� <' ,-L_<l_ta:_ 
()LQ I --( 

� )1-)l,."s_ ,• t,-t,c,)<; �\,\_,� I 10�� / {/[j)_)/,V\ + �

•i·· ,_Q,,\,c1_ CY? o�&.--) f:__,-:;, ,;__ 2 i "½. �� k,, 1.,._ k,. �-"'J

. /' - .I.\ 'O ; .. .;:..J :> ,







(i 
�-

UNICAMP 

Elcmo. Sr. 

Or ,lod, Mnnhm1o 
Presidenle do Consolho Pormaminte CCP 

Sao Paulo, 10 de maio de 2001. 

Ret .. Purllelpa�ao <lo pesqulsH<lor na Rta1t111liiu A11u<1I du t;o11scll10 Pcrrnwm,r1l1< ll11s Cormmlllade� 
PorluyuEJ�.i� 

Como aluno do Programa de Mestrado em Antropologia Social e pesquisador do Centro de 
Estudos de Migra9(ies lntemacionais (CEMI) da Universidade Estadual de Campinas (UNI CAMP), venho, 
desde 1997, investigando, sob orienta9iio da Profa. Ora. Bela Feldman-Bianco, a comunidade lm,o
brasileira da cidade de Sao Paulo, contando para isso, com o financiamento da Funda9ao de Amparo a
Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP). 

Entre 17 e 28 de Maio, estarei em Portugal para pesquisa de campo e venho requerer 
autorizac;;ao de V. Sa. para acompanhar a reuniao do Conselho Permanente das Comunidades 
Portuguesas a ser realizada nos dias 17e 18 de Maio na Assembleia da Republica. Ressalto a grande 
importiincia da citada reuniao para minha pesquisa, que se iniciou justamente com o acompanhamento 
das primeiras eleic;;iies do CCP em Sao Paulo em Abril de 1997. 

Agradec;;o, antecipadamente, a colaborac;;ao. 

UNIVERS1DAOE ESTADUAL DE CAMPINAS 
CAIXA POSTAL 1170 
13083-970 - CAMPINAS- SP- BRASIL 
TELEFONE PABX: (OHi) 238-TT66 TELEX: (019) 1100 

Atenciosamente, 

,

i

Eduardo Caetano do Silva 
CEMI - IFCI I - UNICAMP 
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Exmo Senhor 
Jose Machado 
l'reslde11te do Conselho r'em1ane11te do COP 

Sydney, 10-05-01 

Assunta nauniao do CPCP 

Companheiro e amigo 

Cordials saudac;:oes. 
E oom certo co11stra11gl111ento que oomunlco a 11111111a irnposslb!lldade de participar na pr6xima 
reuniao do CPCP, agendada para os pr6xlmos dlas 18 e 19. 
RazOes de ordem profissional, qua de forma alguma posso contomar, levam-me a nao poder 
partlolpar no que sei, e posso afirmar sem quaisquer reservas, vir a ser mais uma jomada de luta do 
orgao representatlvo das comunidades em pro! da defesa dos seus direitos, alguns dos qua.is, 
todos o sabemos, sao dos mais elementares. quando considerada a plena cidadania de todos os 
cldad!os portugueses. 
Porque tenho o especial previlegio de ter acompanhado a vida do CPCP, sei ciue os resultados 
desta reuniao em nada serao condiclonados pela minha austincla. 
Gostarla que me permitisse, porem, deixar o meu testemunho de respo,to pelo vosso traba!ho, 
estima pela vossa camaradagem, e da mals completa solidariedade com as conclus3es ciue 
vierem a decldir. 
Deixo ainda uma saudai;:ao amiga de boas vlndas aos novos elamentos do CPCP, certo de ciue 
em muito irao enriquecer o debate vivo, mas respeitoso, turbulento, mas salutar, e acima de tudo 
de complete exerclclo democratico, que tern pautado a vida do CPCP. 

Gostaria de lh& pedir afnda que extenda a todos os companheiros as mtnhas sauda¢es amlgas. 

Com os mals respe1tosos cumprlmentos 9 of.- v c ,_� J:.,, 
, :; .. 






