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Assunto: Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa  

 
Exposição: As representantes da Associação 8 séculos de Língua Portuguesa fizeram uma 
breve apresentação desta associação cultural, sem fins lucrativos, criada em abril de 2012, 
com o intuito de comemorar os 8 séculos da Língua Portuguesa, tendo em vista a sua 
dignificação e valorização, a nível nacional e internacional. 
 
Dos objetivos da associação, destacaram os seguintes: 
 
 Fazer uma grande comemoração da Língua Portuguesa nos países lusófonos, em 

2014/2015, por altura da comemoração dos seus 8 séculos; 

 Contribuir para incentivar a produção poética nos países lusófonos e para dar a 
conhecer poetas, escritores e artistas dos países lusófonos; 

 Aproveitar o Mundial de Futebol de 2014, no Brasil, para projetar as comemorações dos 
8 séculos da língua portuguesa; 

 Contribuir para a união dos países lusófonos em torno de uma grande manifestação 
cultural, dinamizando a convergência de diversas atividades de diferentes sectores ou 
entidades em torno da celebração dos 8 séculos da Língua Portuguesa; 

 Contribuir para aumentar a autoestima e o orgulho dos portugueses e dos povos dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa e de Macau, bem como dos portugueses na 
diáspora, pela língua portuguesa; 

 Contribuir para dar mais visibilidade internacional às instituições e empresas 
portuguesas que se queiram associar a este projeto, ajudando a facilitar a criação ou o 
alargamento de mercados económicos e culturais; 

 Contribuir para fazer da língua portuguesa língua oficial efetiva de trabalho da ONU e da 
UNESCO.  

 
Assim, com vista à concretização destes objetivos, pretendem operacionalizar algumas 
iniciativas que, em suma, se apresentam: 
 

 Lançamento, em 2014, de um livro de Poesia constituído por poemas em língua 
portuguesa, provenientes de um concurso a lançar on-line, em todos os países 
lusófonos, em Macau e abrangendo falantes de português na diáspora; 

 Conferência sobre a Língua Portuguesa em 2014; 

 Realização em 2014/2015 em todos os países lusófonos, bem como em Macau de uma 
semana dedicada à celebração dos 8 séculos da Língua Portuguesa, tentando associar 
esta semana a realizações nacionais significativas. 
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 Programa televisivo sobre poesia em língua portuguesa, ou outros temas relacionados 
com a língua, em Portugal e nos países lusófonos e programas radiofónicos e 
parcerias com imprensa escrita na divulgação da poesia e prosa dos países lusófonos; 

 Intervenção em escolas nos diversos países da CPLP para fomentar o gosto e o 
conhecimento da poesia e prosa dos diversos países lusófonos; 

 Incentivar que grandes acontecimentos culturais e económicos em Portugal se 
desenvolvam com a temática da celebração da língua portuguesa (p. ex. Dia da 
Poesia, a 21 de Março, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona, a 5 de Maio, 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a 10 de Junho, semana 
da moda… ) com intervenção das entidades oficiais dos outros países da CPLP e de 
associações culturais dos países da lusofonia; 

 Criar um site dedicado às comemorações dos 8 séculos da Língua Portuguesa, onde 
se possam acompanhar os eventos realizados nos vários países e regiões (que já está 
a ser construído); 

 Lançamento de selos comemorativos dos 8 séculos da Língua Portuguesa; 

 
Referiram ainda que a associação conta já com o apoio de algumas pessoas de reconhecido 
mérito, como os escritores Alice Vieira e António Torrado, os jornalistas Laurinda Alves e Mário 
Figueiredo, as professoras universitárias Inês Sim-Sim, Helena Bárbara Marques Dias e Marta 
Martins, o assessor jurídico da Presidente da Assembleia da República, entre outros. 
 
O Sr. Presidente da Comissão manifestou o seu interesse pelas questões da língua, 
reconhecendo o valor internacional da língua portuguesa. Referiu-se, de seguida, ao 
Movimento 2014, um movimento sem personalidade jurídica, criado para juntar pessoas em 
torno de uma ideia, que se prende com a celebração da língua portuguesa, no dia 27 de junho 
de 2014, no Mundial do Rio de Janeiro, sendo que esta data assinala os 800 anos do 
testamento de D. Afonso II, o documento mais antigo escrito na língua a que hoje se chama 
Português. Considerou fundamental o apoio e a mobilização internacional para projetar o 
Português como uma língua global e fez referência às várias diligências efetuadas neste 
âmbito. 
 
Afirmou ainda que dará conta dos desenvolvimentos dos contactos efetuados e sugeriu uma 
reunião da Associação com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, no sentido de se 
acertarem as celebrações a realizar a nível nacional. 
  
 
A documentação da audiência encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet. 
 
 
Palácio de São Bento, 28 de fevereiro de 2013 

 
 
 

A assessora da Comissão 
Cristina Tavares 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=94667

