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Das realizações que a 8 Séculos de Língua Portuguesa –Associação, se propõe 

empreender no âmbito destas Comemorações salientamos, até ao presente 

momento:  

1. A criação de um site dedicado às comemorações  dos 8 Séculos da Língua 

Portuguesa, onde se possa acompanhar os eventos realizados nos vários 

países e regiões de língua oficial portuguesa,  que nos forem reportados.     

Este site, que esperamos lançar brevemente, será acompanhado por uma 

Newsletter mensal e um Forum de debate, que serão iniciados a 5 de maio de 

2014.  

 

2. Em relação às nas redes sociais, iniciámos a nossa página no Twitter.a 17 de 

fevereiro, quando da Conferência de apresentação pública das Comemorações 

dos 8 Séculos da Língua Portuguesa. A página no Facebook começará 

também a 5 de maio, quando do início das Comemorações. 

 

3. Entretanto já podem acompanhar a preparação das Comemorações através do 

nosso blogue. 

 

4. Outra realização que nos propomos é o lançamento de um livro de Poesia, 

constituído por poemas em língua portuguesa, provenientes de um concurso    

a lançar online em todos os países da CPLP, R.A.E. de Macau e diásporas. 

 

5. A organização de uma tertúlia poética mensal na casa Fernando Pessoa 

(EGEAC), entre outubro de 2014  e maio de 2015, dedicada a cada um dos 

países da CPLP, por ordem alfabética, ampliada por manifestações culturais 

que decorrerão noutros locais e que se pretende que sejam articuladas com    

as embaixadas e missões diplomáticas destes países em Lisboa e com os 

agentes culturais.  

 

6. A intervenção em escolas básicas e secundárias, em parceria com a Rede de 

Bibliotecas Escolares  e com o Programa Ler+, para dar a conhecer e fomentar  

o gosto pela poesia e prosa dos diversos países de língua oficial portuguesa. 

Incentivamos as escolas a proporem realizações integradas no seu Plano 

Anual de Atividades, sensibilizando os alunos para a importância da língua 

portuguesa como veículo de comunicação falado e escrito  e sobre a sua 

projecção à escala mundial,  cientes  de que as escolas, de acordo com a 

Agenda XXI, da UNESCO, desempenham um papel fulcral  na consolidação  

de múltiplas valências na esfera pública,  contribuindo para o desenvolvimento 

e a coesão social.  

 



7. A sensibilização de estudantes do ensino superior, através das suas 

associações.  

 

8. Vamos fazer, em parceria com o Museu do Oriente, uma exposição                 

de joalharia e sedas inspirada na “Peregrinação” de Fernão Mendes Pinto,    

que celebra este ano os 400 anos da sua publicação.  

 

 

 

Das realizações organizadas por outras entidades, no âmbito destas 

comemorações, salientamos: 

 

 

9. A primeira emissão filatélica conjunta de todos os correios dos países da CPLP 

promovida pelos CTT – Correios de Portugal, o que constitui um acontecimento 

histórico inédito e relevante.  

 

10. A emissão de um selo para Portugal, promovido pelos CTT – Correios de 

Portugal. 

 

11. O lançamento pela  INCM - Imprensa Nacional-Casa da Moeda de  uma 

medalha comemorativa dos 8 Séculos da Língua Portuguesa. 

 

12. A criação, pela Biblioteca Nacional de Portugal e com o apoio do 

Camões.Instituto da Cooperação e da Língua de um portal intitulado “Fontes 

linguísticas  do português”, que, obviamente, perdurará para além de 2015 ". 

 

13.  A exposição no  Arquivo Nacional da Torre do Tombo de documentos 

relevantes da Língua Portuguesa.  

 

14. A realização de tertúlias no Castelo de S. Jorge, com o tema das 

Comemorações . 

 

15. O Colóquio Internacional “A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto                   

e a Perenidade da Literatura de Viagens” que a Universidade do Algarve vai 

realizar em Outubro próximo. 

 

16. O FIESA – Festival Internacional de Esculturas na Areia, em Armação de Pêra, 

também vai homenagear a “Pereginação” com uma escultura em areia. 

 

17. A companhia de teatro “A Barraca” propôs-se repor a peça “Fernão, mentes?” 

 

Das escolas, associações, várias outras entidades e pessoas singulares, começam a 

chegar contributos significativos com impacto nas comunidades.  

 

 

 



Aguardamos, com elevada expectativa, que os falantes de língua oficial portuguesa 

em todos os quadrantes  e geografias se tornem os elementos propulsores desta 

iniciativa que desejamos em rede, em parceria  e com cariz policêntrico, na promoção 

da nossa língua oficial comum.  

Todas as iniciativas que forem feitas articuladamente connosco e levarem o logótipo 

das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa serão publicitados no site 

das Comemorações. 

Todas as iniciativas serão bem-vindas! 

 

Maria José Maya 

8 Séculos de Língua Portuguesa – Associação 
E-mail: 8seclp@8seculoslinguaportuguesa.com 
Rua Visconde de Santarém, nº 71, 2º 
1000-286 Lisboa 
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