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Entidade: 8 Séculos de Língua Portuguesa - Associação. 

Dr.ªs Maria José Maya (Presidente da Direção) e Inês Costa Pereira (da 

Mesa da Assembleia Geral). 

 

Recebidos por: Deputados Rosa Arezes (PSD, que presidiu à reunião), Isilda Aguincha 

(PSD), Carlos Enes (PS) e José Ribeiro e Castro (CDS-PP).  

  

Assunto:  Balanço das Comemorações dos 8 Séculos de Língua Portuguesa. 

 

 

Exposição: A Deputada Rosa Arezes (PSD), que presidia à reunião, agradeceu a iniciativa das 

representantes da Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa de virem apresentar o balanço 

das atividades desenvolvidas e deu-lhes a palavra para o efeito. 

 

A Dr.ª Maria José Maya, Presidente da Direção da Associação, fez o balanço das atividades 

desenvolvidas, tendo utilizado para o efeito uma apresentação em power point, que se 

encontra disponível na página da Comissão.  

 

Em síntese, indicou o seguinte: 

1. A implantação da língua portuguesa no mundo; 

2. O referencial, em termos de documento escrito, do testamento de D. Afonso II, de 

1214; 

3. O desenvolvimento das comemorações em parceria e rede; 

4. O início das comemorações em 5 de maio de 2014 e o seu termo em 4 de julho de 

2015; 

5. Os apoios e patrocínios recebidos; 

6. As várias atividades desenvolvidas, nomeadamente, uma emissão filatélica, a edição 

de uma medalha comemorativa, um passeio de bicicleta alusivo, a realização da 

expedição “Língua de Sal, a celebração dos 400 anos da publicação da obra 

“Peregrinação”, de Fernão de Magalhães, as tertúlias, exposições, colóquios, 

conferências, a edição de postais e de um jornal escolar, realizadas quer em Portugal 

quer nos vários países de língua portuguesa; 

7. A realização de um concerto de encerramento, em que Ana Laíns, embaixadora das 

comemorações, convida representantes de todos os países de língua portuguesa; 

8. A Associação continuará a fazer a divulgação da língua portuguesa. 

  

Interveio depois a Deputada Isilda Aguincha (PSD), referindo que o PSD tinha acompanhado a 

celebração da língua portuguesa e referindo que acarinhava a língua, que unia os vários países 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e que iria continuar a unir, 

perdurando no tempo. Manifestou ainda respeito pela língua, que une várias culturas. 

 

Por último, fez referência à participação de jovens de Timor e de outros países no Parlamento 

dos Jovens. 
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O Deputado Carlos Enes (PS) realçou que a exposição feita tinha sido muito atraente. 

Enfatizou de seguida que as comemorações tinham incidido em áreas muito diversas e tinham 

envolvido a mobilização da sociedade, em várias áreas geográficas. 

 

O Deputado José Ribeiro e Castro (CDS-PP) transmitiu os parabéns pelas comemorações e 

desejou sucesso e êxito para o concerto final. Referiu depois que a língua portuguesa era um 

ativo estratégico fundamental para o país, que devia continuar a ser reafirmada, preservada e 

valorizada, sendo uma língua global, da Europa, da África, da América e do Oriente. 

 

Realçou que a língua portuguesa não tinha vindo a ser vista como uma língua global, com 

implementação em vários países, sendo uma das 5 mais importantes a nível mundial. Realçou 

ainda o valor económico da língua e os trabalhos desenvolvidos e a desenvolver em vários 

setores políticos e económicos. 

 

Na sequência do debate, as representantes da Associação salientaram que a língua 

portuguesa era uma língua global e um ativo estratégico do país. Referiram ainda que tinham 

dado um contributo e reconheciam que muitas instituições trabalhavam na língua com 

empenhamento e sucesso.  

 

Defenderam que a língua portuguesa necessitava de ser mais valorizada, nomeadamente 

pelos portugueses e informaram que numa intervenção na CPLP tinham pedido que no dia da 

língua, comemorado pela CPLP, e nos respetivos países, fosse dado realce às comemorações 

dos 8 Séculos da Língua Portuguesa. Por último, solicitaram empenhamento na afirmação 

desta língua, nomeadamente, para que as patentes europeias também fossem escritas em 

português e se falasse esta língua nos foros internacionais. 

 

A terminar a audiência, a Deputada Rosa Arezes (PSD) lembrou a frase de Fernando Pessoa 

“A minha pátria é a língua portuguesa”. 

 

A documentação remetida e a gravação da audiência estão disponíveis na página da 

Comissão.  

 

Palácio de São Bento, 17 de junho de 2015 

 

 

 

A assessora  

Teresa Fernandes 
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