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É com imenso gosto e alegria que, na qualidade de Secretário 

Executivo da CPLP, me dirijo a todos vós nesta ocasião 

especial em que celebramos o 5 de maio, Dia Mundial da 

Língua Portuguesa, sob o tema “Cultura, Língua, Economia, 

Ciência e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável”. 

 

Desde 2009, a nossa Organização celebra o 5 de maio como o 

Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. E em 2019, 

a data foi consagrada pela UNESCO como o Dia Mundial da 

Língua Portuguesa, o que representou um marco 

verdadeiramente histórico na vida da nossa Comunidade.  

Esta data, além de constituir um momento de reafirmação do 

papel da língua portuguesa enquanto meio privilegiado de 

difusão da criação cultural entre os povos que a falam, 

constitui também um momento de valorização da língua 

como meio de projeção internacional dos seus povos e dos 

seus valores. 

A Língua Portuguesa é a matriz identitária; o elemento de 

união entre os 9 Estados-Membros; o meio através do qual 

os nossos países constroem, em conjunto, um espaço político, 

social, cultural e económico, em nome do bem-estar comum.  



 

É através do nosso idioma que os Estados-Membros 

promovem, entre si, a amizade, a concertação político-

diplomática e a cooperação em todos os domínios.   

E a força da língua portuguesa, está no facto de pertencermos 

a uma Comunidade com cerca de 260 milhões de falantes 

espalhados por quatro continentes, estimando-se, de acordo 

com projeções das Nações Unidas, que o universo de falantes 

do português venha a atingir os 500 milhões no final do 

século.  

A nossa língua é, atualmente, a primeira mais falada no 

Hemisfério Sul, a 4ª língua mais falada no planeta, sendo 

também uma das línguas mais utilizadas na internet e nas 

redes sociais, a língua oficial e de trabalho em várias 

organizações internacionais.  

Queremos que o Português seja, cada vez mais, uma língua 

de produção científica e cultural, uma língua de paz, de 

diplomacia, de negócios, de mobilidade, de inclusão e um elo 

de ligação entre as diásporas; entre os povos. 

 

Nesta ocasião especial em que celebrarmos o Dia Mundial da 

Língua Portuguesa, gostaria de dirigir uma palavra de 

apreço a todos que se juntam a nós para homenagear e 

celebrar o nosso idioma comum, nos mais diversos contextos 

nacionais.  

 

Quero também saudar todos os falantes da língua 

portuguesa de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 



 

Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor-Leste, e todos os falantes do português 

espalhados pelo mundo.  

 

Que o dia de hoje seja propiciador de momentos de reflexão 

e de exaltação dos profundos laços que a língua portuguesa 

nos proporciona, assim como das enormes potencialidades 

no nosso idioma comum.  

 

Viva a CPLP, viva o 5 de maio, Dia Mundial da Língua 

Portuguesa. 

 

Muito Obrigado! 


