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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o cinema europeu na era digital
(2010/2306(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Convenção sobre a protecção e a promoção da diversidade das 
expressões culturais adoptada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) em 20 de Outubro de 2005,

– Tendo em conta a Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
Março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 
social audiovisual (Directiva "Serviços de Comunicação Social Audiovisual")1,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1718/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de Novembro de 2006, que institui um programa de apoio ao sector audiovisual 
europeu (MEDIA 2007)2,

– Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Novembro de 2005, relativa ao património cinematográfico e à competitividade das 
actividades industriais conexas3,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 24 de Agosto de 2006, sobre a 
digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital4,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 18 e 19 de Novembro de 2010, sobre as 
oportunidades e desafios para o cinema europeu na era digital5,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 13 de Novembro de 2006, sobre a 
digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa aos critérios de apreciação dos 
auxílios estatais estabelecidos na comunicação da Comissão sobre certos aspectos 
jurídicos respeitantes às obras cinematográficas e outras obras audiovisuais (Comunicação 
sobre cinema), de 26 de Setembro de 20017,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 2 de Julho de 
2010, sobre os desafios para o património cinematográfico europeu que decorrem da 
transição da era analógica para a era digital (segundo relatório de aplicação da 

                                               
1 JO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
2 JO L 327 de 24.11.2006, p. 12.
3 JO L 323 de 9.12.2005, p. 57.
4 JO L 236 de 31.8.2006, p. 28.
5 JO C 323 de 30.11.2010, p. 15.
6 JO C 297 de 7.12.2006, p. 1.
7 JO C 31 de 7.2.2009, p. 1.
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recomendação sobre o património cinematográfico) (SEC(2010)0853),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada 
"EUROPA 2020 Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de Agosto de 2010, intitulada "Uma 
Agenda Digital para a Europa" (COM(2010) 0245),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 27 de Abril de 2010, intitulado "Realizar 
o potencial das indústrias culturais e criativas" (COM(2010)0183),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 24 de Setembro de 2010, relativa às 
oportunidades e desafios do cinema europeu na era digital (COM(2010)0487),

– Tendo em conta a sua resolução de 2 de Julho de 2002 sobre certos aspectos jurídicos 
respeitantes às obras cinematográficas e outras obras audiovisuais1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 2 de Abril de 2011, sobre "O cinema 
europeu na era digital"2,

– Tendo em conta a sua resolução de 12 de Maio de 2011 sobre "Realizar o potencial das 
indústrias culturais e criativas"3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e o parecer da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A7-0000/2011),

A. Considerando que a cultura constitui uma base fundamental das identidades e dos valores 
comuns europeus,

B. Considerando que a cultura deveria integrar e unir os cidadãos europeus, especialmente 
em tempos de crise,

C. Considerando que o cinema europeu é uma parte importante da cultura, que promove o 
diálogo e a compreensão entre os cidadãos da União Europeia, enquanto desempenha um 
papel significativo na preservação e no apoio da diversidade cultural e linguística,

D. Considerando que o sector audiovisual europeu, nomeadamente o cinema, constitui uma 
parte significativa da economia da União Europeia e deveria ser mais competitivo a nível 
mundial,

E. Considerando que a era digital traz novas oportunidades para o sector audiovisual, em 
particular na indústria cinematográfica, no que diz respeito a uma distribuição, projecção e 
disponibilização mais eficazes dos filmes, mas também cria alguns desafios sérios ao 

                                               
1 JO C 271 E de 12.11.2003, p. 176.
2 JO C 104 de 2.4.2011, p. 31.
3 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2011)0240.
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cinema europeu no processo de transição para as tecnologias digitais,

F. Considerando que a digitalização completa da indústria cinematográfica europeia e das 
suas salas de cinema tem de ser urgentemente concluída, devendo ser suportada a nível 
europeu e nacional,

G. Considerando que os organismos de governação local e regional são entidades 
fundamentais na defesa e na promoção do património cultural europeu, em particular da 
digitalização dos filmes e das salas de cinema,

H. Considerando que a transição digital deve ser tão rápida quanto possível, de forma a evitar 
a duplicação dos custos de produção e de distribuição,

Ponto da situação

1. Observa que o mercado cinematográfico europeu é extremamente fragmentado e 
diversificado, e a grande maioria dos cinemas possui apenas uma ou duas salas;

2. Assinala que as salas multiplex constituem a maioria dos cinemas já digitalizados;

3. Regista que, na Europa, existe um desequilíbrio na acessibilidade dos cidadãos às salas de 
cinema;

4. Assinala que o potencial da indústria cinematográfica europeia está em constante 
crescimento, mas a proporção de produções europeias exibidas nos cinemas ainda é 
insuficiente;

Oportunidades e desafios

5. Insta os Estados-Membros e a CE a apoiarem a digitalização total das salas de cinema da 
União Europeia e a instituir programas europeus e nacionais de apoio à transição para as 
tecnologias digitais;

6. Destaca que o cinema digital melhora a qualidade de imagem e de som, permitindo uma 
programação mais diversificada e flexível de eventos ao vivo, ao mesmo tempo que 
possibilita a utilização de tecnologias inovadoras, como 3D, que podem atrair um público 
novo e mais vasto;

7. Reconhece que, embora a digitalização das salas de cinema seja uma prioridade 
importante, há que ter em conta um desenvolvimento tecnológico consistente, uma vez 
que a médio e longo prazo poderá ser necessário proceder a nova adaptação a formatos de 
projecção mais recentes;

Ameaças

8. Reconhece que os custos elevados da digitalização criam um encargo financeiro pesado 
para muitos cinemas pequenos e independentes que, na iminência de um encerramento, 
necessitam de um apoio especial;

9. Reconhece que os cinemas são locais de encontro e de partilha entre as pessoas, e sublinha 
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que o desaparecimento de pequenas salas de cinema independentes, em particular em 
cidades pequenas e em regiões menos desenvolvidas, pode limitar o acesso ao cinema 
europeu;

Normalização e arquivo

10. Sublinha a necessidade de garantir a interoperabilidade dos materiais e sistemas de 
projecção digital, assim como de outros equipamentos;

11. Recomenda a normalização dos sistemas com base nas normas ISO nos domínios da 
produção, da distribuição e da exibição de filmes;

12. Salienta a importância dos sistemas de resolução 2K e 4K, que permitem a exibição de 
filmes em 3D, em televisão de alta definição e em Blu-Ray, bem como os serviços de 
vídeo a pedido;

13. Recomenda aos Estados-Membros que adoptem medidas legislativas que garantam a 
recolha, catalogação, recuperação e divulgação de trabalhos audiovisuais, enquanto parte 
do património nacional, para fins culturais, pedagógicos e científicos, no respeito dos 
direitos de autor;

Modelos de financiamento

14. Salienta que, para facilitar o processo de digitalização, importa disponibilizar um 
financiamento flexível e diversificado, tanto público como privado, a nível local, regional, 
nacional e europeu;

15. Sublinha que, embora os Fundos Estruturais europeus sejam uma fonte importante de 
financiamento de projectos de digitalização e de iniciativas de formação, cumpre 
aumentar os fundos no quadro das novas perspectivas financeiras para 2014 – 2020;

16. Destaca a disponibilização de empréstimos preferenciais concedidos pelo Banco Europeu 
de Investimento para cinemas que pretendem proceder à digitalização mas que não 
dispõem de fundos suficientes;

17. Reconhece que o modelo de financiamento baseado na "Taxa de Cópia Virtual" (Virtual 
Print Fee) é adequado para grandes redes de salas de cinema, mas não é a melhor solução 
para os pequenos cinemas independentes, limitados pela falta de fundos para 
investimento;

18. Considera que deveriam ser instituídos mecanismos de integração dos distribuidores e dos 
exploradores de salas de cinema e apela a um reforço da cooperação entre as pequenas 
salas de cinema com vista à redução dos custos de investimento em equipamento digital;

19. Salienta a necessidade de desenvolver programas de formação destinados aos 
profissionais do sector audiovisual que lhes permitam adaptar-se às tecnologias digitais e 
aos novos modelos de negócio;

Educação cinematográfica
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20. Salienta que a educação cinematográfica constitui um elemento importante na formação 
de traços de personalidade positivos, que representam valores comuns reconhecidos por 
sociedades e ao longo das gerações;

21. Sublinha que a educação cinematográfica, enquanto parte integrante de um plano de 
ensino, permite aos cidadãos obter uma visão crítica dos meios de comunicação;

22. Apela aos Estados-Membros para que incluam a educação cinematográfica nos seus 
programas nacionais de ensino;

O programa MEDIA 

23. Reconhece que há mais de duas décadas que o programa MEDIA apoia a indústria 
audiovisual europeia e contribui para o desenvolvimento, distribuição e promoção dos 
filmes europeus;

24. Salienta a importância do programa MEDIA na digitalização das salas de cinema e apela a 
um acréscimo de fundos na próxima geração do programa para fazer face aos desafios que 
se colocam com as tecnologias digitais;

25. Sublinha que é imperativo lançar novas iniciativas, integradas na próxima geração do 
programa MEDIA, a fim de melhorar e fomentar a tradução, dobragem, legendagem de 
filmes no ecrã e legendagem de espectáculos ao vivo;

Modelos de distribuição

26. Observa que as tecnologias digitais afectaram a forma como os filmes são distribuídos 
numa grande variedade de plataformas e equipamentos, seja através de serviços lineares 
ou não lineares;

27. Assinala que as tecnologias digitais permitem novos padrões de distribuição e 
lançamentos flexíveis, como a possibilidade de lançar um filme em diversas plataformas 
pouco depois da sua estreia nas salas de cinema;

Promoção do cinema europeu

28. Incita os Estados-Membros a assegurar a maior inclusão possível de filmes europeus no 
calendário de exibição das suas salas de cinema, a fim de fomentar a sua circulação e 
promoção por toda a União Europeia, e permitir aos cidadãos europeus apreciar a riqueza 
e a diversidade desses filmes;

29. Encoraja os Estados-Membros a fomentar e apoiar a divulgação e a circulação de filmes 
europeus nos seus territórios através de eventos e festivais especializados;

30. Reconhece o papel do Prémio Lux do Parlamento Europeu na promoção dos filmes 
europeus e do multilinguismo através da legendagem do filme vencedor nas 23 línguas 
oficiais da União Europeia, proporcionando simultaneamente debates públicos entre os 
cidadãos europeus;

o
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o o

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"O cinema europeu na era digital" serve, antes de mais, de convite à reflexão sobre a 
verdadeira função do cinema: qual o papel que desempenha na criação e sustentabilidade de 
uma sociedade civil?

A ligação entre os cidadãos e as suas instituições nacionais ou europeias é frágil. É no cerne 
desta frágil relação que reside a questão da nossa identidade, individual e colectiva.

Mas o que significa ser cidadão europeu nos dias de hoje? O cinema oferece uma resposta 
muito poderosa.

O cinema deve ser entendido como um acto político que se propõe moldar a alma europeia, 
como defende Wim Wenders: «A Europa tem uma alma própria, ancorada na cultura. E esta 
cultura é "moldada" por um instrumento que é a pedra angular da nossa consciência 
individual e colectiva que, por sua vez, cria uma esperança europeia. Esse instrumento tem 
um nome: cinema.» As palavras de Wim Wenders devem servir de princípio orientador em 
qualquer tentativa de moldar o futuro do cinema europeu.

Redefinindo a função do cinema no contexto europeu, o "cinema europeu na era digital" 
questiona as políticas públicas de apoio ao cinema europeu.

O cinema tem de ser visto sob dois prismas diferentes: por um lado, como instrumento de 
cultura, em que os investimentos produzem resultados intangíveis a longo prazo, e, por outro 
lado, como um ramo importante da indústria europeia. A criação é o coração da cultura, e a 
indústria o seu pulmão.

Desafios para o cinema europeu

O cinema europeu enfrenta o seu maior desafio de sempre: responder às exigências da 
tecnologia moderna. O futuro do cinema está inseparavelmente associado à chegada da era 
digital. As tecnologias modernas transformam o sector audiovisual, criando desafios e 
oportunidades na produção, distribuição e acessibilidade do cinema europeu, bem como 
alguns riscos inerentes à transição dos sistemas analógicos para os sistemas digitais. O 
processo de transformação deve ser concluído de forma expedita e coordenado tanto a nível 
nacional como a nível europeu. A participação neste processo deve ser da responsabilidade 
não só do sector público mas também do sector privado.

Potencial do cinema europeu

O cinema europeu tem um potencial enorme. Segundo dados do Observatório Europeu do 
Audiovisual, existem cerca de 30 000 salas de cinema na União Europeia. Trata-se, na sua 
maioria, de pequenos cinemas com apenas uma ou duas salas de exibição. Nos últimos anos, 
temos assistido à aceleração do processo de digitalização das salas de cinema em resultado da 
produção de filmes digitais, provenientes sobretudo dos Estados Unidos, assim como à 
crescente procura pública de filmes produzidos com recurso à tecnologia 3D.

O número de cinemas com projectores digitais em 2010 ascendia a 8 682, mais do dobro dos 
4 129 existentes em 2009.
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O potencial do cinema europeu também se reflecte na produção cinematográfica. Em 2010, 
havia a registar 1 203 filmes produzidos na Europa, em comparação com 754 nos Estados 
Unidos. Os cinemas europeus venderam perto de mil milhões de bilhetes para filmes 
europeus, o que representa 27 por cento do mercado. No entanto, o mercado cinematográfico 
europeu, com todo o seu potencial, ainda não está integrado, e distribuição cinematográfica 
dentro do espaço da União Europeia revela-se difícil. A acessibilidade às salas de cinema é 
irregular: 160 102 pessoas por sala de cinema na Europa Ocidental, em comparação com as 
40 750 na Europa Central e Oriental. 

Das tecnologias analógicas às tecnologias digitais

Prevê-se que, no futuro próximo, a maior parte das salas de cinema tenha de fazer a transição 
para a tecnologia digital e as cópias dos filmes deixem de estar disponíveis em películas de 
35 mm. A situação actual acarreta um acréscimo de custos tanto para os produtores como para 
os proprietários dos cinemas, que têm de prever a conformidade com um duplo sistema para 
poderem projectar filmes analógicos e filmes digitais.

Esses custos elevados, que podem atingir os 2 000 euros, correspondem à despesa de 
produção de uma película em celulóide, além de que a necessidade de preparar uma cópia 
distinta para cada versão linguística acaba por restringir o alcance da distribuição 
cinematográfica. 

Os custos de produção de uma cópia digital são mais baixos, cerca de 200 euros. Se a sala de 
cinema tiver acesso a uma ligação à Internet em banda larga de alta velocidade ou via satélite, 
a transmissão dos filmes torna-se ainda mais barata e mais rápida. Este método de distribuição 
permite estreias simultâneas de filmes em muitas versões linguísticas e em todas as salas de 
cinema. É um método que pode favorecer os filmes independentes de baixo orçamento que, 
actualmente, não beneficiam de uma ampla distribuição. Consequentemente, distribuição e 
tecnologia digital possibilitam um número maior de exibições de uma estreia cinematográfica, 
uma distribuição mais simples dos filmes e uma maior disponibilidade do cinema europeu 
junto dos cidadãos da União Europeia.

Importa destacar o custo elevado de equipar as salas de cinema com projectores digitais, que 
ascende actualmente a cerca de 100 000 euros por sala. Existe o risco de as salas de cinema 
que não cumprirem o processo de digitalização se verem forçadas a sair do mercado e a 
encerrar. Essa situação também pode limitar o acesso de certos sectores da sociedade à cultura 
cinematográfica, sendo especialmente afectadas as zonas rurais e menos desenvolvidas, em 
que predominam as salas de cinema pequenas e independentes. Além disso, o seu eventual 
encerramento poderá dificultar a popularização da cultura e penalizar o sector do emprego.

O desenvolvimento permanente da tecnologia tem de ser tido em conta no processo de 
transformação do cinema europeu, porquanto, a longo prazo, poderá significar a necessidade 
de transitar para o próximo e sempre mais recente formato. A actual resolução 2K e 4K 
permite ao público usufruir da experiência de visionamento de filmes em 3D. O sector 
europeu de produção cinematográfica em 3D tem uma grande oportunidade de 
desenvolvimento. Por conseguinte, a curto prazo, é indispensável uma normalização dos 
sistemas de acordo com as normas ISO tanto a nível europeu como internacional. Uma 
transição expedita irá obrigar os Estados-Membros a arquivar as peças do seu património 
cinematográfico nacional em suporte digital. Os arquivos de filmes digitalizados servirão os 
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propósitos das futuras gerações, tanto de investigação como pedagógicos e científicos. 
Importa, por conseguinte, apoiar as salas de cinema e as cinematecas com vista a assegurar a 
continuidade do património cinematográfico europeu.

As tecnologias digitais no domínio da cultura e do cinema abrem um debate em torno do 
futuro dos meios de comunicação. Se aceitarmos a popularização e a maior acessibilidade dos 
filmes europeus como factor determinante, será necessário criar modelos flexíveis que 
proporcionem uma utilização equilibrada de plataformas lineares e não lineares, tendo em 
conta a protecção dos direitos de autor.

Programas de apoio ao cinema europeu

Os intervenientes de todos os Estados-Membros deveriam unir-se durante este processo de 
transformação do cinema analógico em cinema digital, a nível nacional e da UE, nos sectores 
público e privado. O Parlamento Europeu deveria dar início a esta mudança de paradigma 
com uma contribuição financeira.

É importante apoiar a nível político diferentes formas de financiamento do processo de 
digitalização do cinema. Um dos instrumentos mais importantes do financiamento consiste 
nos Fundos Estruturais. Nesse contexto, cumpre prever um nível adequado de apoio no 
quadro das novas perspectivas financeiras para 2014-2020. Cumpre assinalar que o apoio do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional já permitiu que alguns cinemas estúdio se 
preparassem para os desafios da digitalização. A título de exemplo, podemos referir salas de 
cinemas na região polaca de Małopolska, na Baixa Saxónia alemã ou no Alentejo português, 
assim como em regiões do centro e norte de Portugal.

É importante recordar que foi criado um sistema de financiamento baseado na "taxa de cópia 
virtual" (VPF-Virtual Print Fee) a fim de facilitar a transição da projecção analógica para a 
digital. Embora o sistema VPF se adeqúe às salas de cinema das grandes cadeias e de tipo 
multiplex, não se coaduna com as salas de cinema pequenas e independentes. A velocidade da 
mudança e a falta de financiamento podem levar ao encerramento das pequenas salas de 
cinema que não são apoiadas pelo sistema VPF e que não podem suportar os custos de 
aquisição dos novos projectores digitais. Neste contexto, defende-se a instituição de 
mecanismos que integrem distribuidores e exploradores de salas de cinema, e que apoiem a 
cooperação entre os cinemas de menor dimensão com vista à redução dos custos de 
investimento em equipamento digital. 

Um outro instrumento importante é a disponibilização de taxas de crédito preferenciais 
oferecidas pelo Banco Europeu de Investimento às salas de cinema que não dispõem de 
fundos suficientes para o processo de digitalização.

É importante avaliar o significado do programa MEDIA que, desde a sua concepção há 20 
anos, tem promovido condições financeiras favoráveis para os distribuidores europeus e 
contribuído consideravelmente para o desenvolvimento e promoção dos filmes europeus. É 
imperativo lançar novas iniciativas no âmbito do programa MEDIA tendentes a melhorar e 
promover a tradução, dobragem, legendagem de filmes no ecrã e legendagem de espectáculos 
ao vivo, bem como os programas de formação destinados aos profissionais dos sectores 
audiovisual e cinematográfico, que lhes permitam adaptar as suas qualificações às tecnologias 
digitais.



PE467.003v01-00 12/13 PR\869124PT.doc

PT

Educação cinematográfica

No quadro das perspectivas financeiras para 2014-2020, há que proceder a uma revisão dos 
programas da União Europeia, em especial o MEDIA e o MEDIA MUNDUS. É essencial que 
se continue a reclamar um forte apoio financeiro para o cinema e, de um modo mais geral, 
para a cultura e a educação. Com efeito, não se pode dissociar a aculturação da educação.

A educação cinematográfica deverá dotar o público das necessárias qualificações no domínio 
dos meios de comunicação e proporcionar-lhe um melhor entendimento e apreciação dos 
diferentes conteúdos disponíveis. Ensinar os cidadãos a "ler uma imagem", enquanto parte 
integrante da sua educação, alarga as suas fronteiras de conhecimento do mundo, molda o 
processo de percepção e de reflexão, desenvolve a imaginação e ajuda-os a aprender a 
linguagem cinematográfica. Ao introduzir um jovem espectador no mundo da cultura 
cinematográfica, enriquecendo assim os seus conhecimentos, temos a oportunidade de formar 
uma pessoa que manterá o interesse por criações cinematográficas de qualidade e que será 
capaz de as apreciar. 

Como Erwin Panofsky assinalou em 1934, «são os filmes que moldam, mais do que qualquer 
outra força, as opiniões, o gosto, a linguagem, o vestuário, o comportamento e até o aspecto 
físico».

É indubitável que a despesa de um Estado-Membro com a educação cinematográfica é um 
investimento lucrativo a longo prazo. Por conseguinte, os Estados-Membros são instados a 
introduzir a educação cinematográfica nos seus programas nacionais de ensino. Se queremos 
promover a diversidade cultural, sobre a qual assenta a União Europeia, é nosso dever investir 
nos jovens.

Promoção do cinema europeu

Um dos canais de promoção e investimento na popularização do cinema europeu na Europa 
são os festivais de cinema. Os Estados-Membros e as instituições europeias são encorajados a 
promover, apoiar e distribuir os filmes de maior qualidade, organizando para esse efeito 
eventos especiais e festivais. 

Um excelente exemplo de promoção do multiculturalismo e do multilinguismo são as 
iniciativas do Parlamento Europeu – o Prémio de cinema LUX e o futuro festival de cinema 
LUX. O valor acrescentado desta iniciativa cultural é o facto de lançar debates sobre temas 
que interessa discutir e que são importantes para os cidadãos dos Estados-Membros. Os filmes 
exibidos abordam valores europeus importantes, cuja força provém do facto de se 
expressarem na diversidade.

Como se pode ler no livro de Zygmunt Bauman, a cultura é entendida como o espaço onde o 
"Outro" é sempre vizinho de alguém. Atendendo a esta definição, não resta qualquer dúvida 
de que a Europa tem um papel especialmente importante a desempenhar na revitalização do 
nosso entendimento de cultura, exactamente porque a Europa, com a sua grande diversidade 
de povos, línguas e histórias, é o espaço onde o "Outro" é sempre vizinho de alguém e onde 
cada pessoa está sempre a ser chamada a aprender com outra pessoa.

Em suma, "o cinema europeu na era digital" visa apoiar e sustentar o cinema europeu na sua 
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riqueza, assim como facultar o acesso mais amplo possível aos cidadãos em nome da unidade 
e da liberdade de pensamento.


