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A CPLP e as suas igualdades 

 
Os países da CPLP têm vários aspectos culturais em comum. 

Mas bem, comecemos por frisar o factor mais importante que, por 

sua vez, é a língua portuguesa. É através desta que comunicamos 

uns com os outros, exprimimos as nossas ideias, os nossos 

sentimentos, as nossas revoltas e que também dizemos as maiores 

barbaridades. Enfim, é uma maneira de criar laços. Vários são os 

países onde se fala a língua e em cada um deles temos sotaques 

diferentes e também diferentes expressões.  

Todos estes países estão abertos a novas culturas, dão-se a 

conhecer e também vão em busca de novos conhecimentos, em 

relação às raízes, religiões e costumes de outros povos culturais. 

Cada país faz com que um pouco da sua cultura se espalhe por 

cada canto do mundo. Hoje em dia, quando visitamos um país, 

vemos objectos característicos de todos os cantos do mundo. Na 

minha opinião acho muito bem, pois isso faz com que os cidadãos 

se sintam bem, pois são reconhecidos; isso só faz com que a sua 

cultura cresça cada vez mais. Cada um destes povos tem um 

enorme amor à sua pátria. Podem viajar por onde quer que seja e 

até podem ficar anos sem ir ao seu país, mas nunca se esquecem 

das suas origens e de onde partiram, dos seus entes queridos. 

Carla Lima, Nº 5, EFA BC (Maio 2009) 

 
 

A lusofonia 

A língua que nos une é um caminho que se percorre … 

por água, por terra … na maioria das vezes, apenas pela 

imaginação! 

O mar e as saudades … e o desejo de partir! 

O desejo de ser livre e o sofrimento que o mar traz a 

muitas pessoas! O mar que nos une, e que ao mesmo 

tempo nos separa; as pessoas que se desencontram e 

que, por vezes, nunca mais se reencontram … e as 

saudades de quem fica! 

Muitos sonham viajar por esse mar à procura da 

felicidade, mas por vezes o mar parece uma prisão que 

impede muitas pessoas de chegar ao outro lado … do 

sonho! dum lado está o perigo, do outro lado uma vida 

melhor… pelo menos é nisso em que se acredita!  

E o mar leva-nos a países distantes … por esse mar 

viajamos à procura de sonhos e melhores condições de 

vida e à procura da liberdade plena de ser feliz! 

Maria Celestina Fernandes, Nº 24, EFA BC  
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A língua e o mar 

 

A língua é um meio de comunicação que nos une! 

É através dela que nós comunicamos e exprimimos os 

nossos sentimentos. 

O mar também é outro meio de comunicação, pois foi 

através dele que nós conhecemos outros países, como 

por exemplo Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, 

Índia, São Tomé e Príncipe! 

Foi também pelo mar que descobrimos a gastronomia de 

cada continente, os seus sabores, os cheiros exóticos e a 

renovação do que é ir sempre mais além!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Foi por este mar salgado que muitas mães choraram os 

seus filhos ao vê-los partirem e, depois, também a 

alegria, de os verem regressar. 

 

 

Maria Madalena Gonçalves, Nº21, EFA BC  

(Maio 2009) 

 

 

 

 

A Lusofonia 

Um dos factores que os países da CPLP têm em comum é a língua 

portuguesa. Para além da língua, ainda têm mais alguns aspectos 

em comum, como por exemplo: 

O mar – todos os países da CPLP têm um grande gosto pelo mar, 

porque a maioria são países quentes e o mar faz-nos lembrar a 

praia e o calor; o mar foi também um factor muito importante na 

história desses países por causa das descobertas. 

A música – embora tenha estilos de música diferentes e danças 

diferentes – kuduro – Angola; pimba – Portugal; samba – Brasil; 

funana – Cabo-verde, entre outros, uma coisa que esses países 

têm também em comum é o gosto pela música. 

Saudade – a saudade é um dos factores mais importantes porque 

todos os habitantes que estão fora dos seus países sentem uma 

enorme saudade do seu país de origem; dos parentes, da 

gastronomia, da música, das formas como se divertiam etc.…  

O autor deste texto é um africano! 

 

 

Mauro Herculano Vanduno, Nº 25, EFA BC (Maio 2009) 
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A CPLP 
 

Nos textos que lemos, o que há em comum é a língua, a 

língua falada e cantada, que chega aos quatro cantos do 

mundo levada por imigrantes, poetas cantores, por esse 

mar fora! 

Mar que também os une, mar que percorre caminhos 

longínquos, descobrindo continentes, mar ingrato que 

separou pais e filhos, maridos e mulheres, à procura de 

uma vida melhor, deixando muitas saudades! 

Esse mar azul que inspira poetas, faz correr tinteiros de 

palavras bonitas, alimentando muitas almas! 

Ó mar, que seria de nós hoje, se não fosses tu?  

 

 

Maria Augusta Monteiro, Nº17, EFA BC  

(Maio 2009) 

 

 

 

 

 

 

Os países da CPLP 

Do estudo que fizemos sobre os países da CPLP ficámos a saber 

que a língua portuguesa é um dos factores comuns a todos eles. 

O mar foi o elo de ligação entre todos estes países. Através dele 

deixámos a pátria e chegámos a Angola, Moçambique, entre outros 

países, onde acabámos por criar raízes e mesmo formar famílias, 

na mistura das raças, mas nunca esquecendo o que foi deixado 

para trás, pois um dos factores que estes países têm em comum é 

também o enorme amor pela pátria! 

Todos eles têm uma cultura diferente, mas todos estes países 

estão abertos a novos conhecimentos. Em todos os cantos do 

mundo há objectos de cada país, pois é também uma maneira dos 

países estarem ligados entre si e saberem um pouco de cada 

cultura. 

Estando longe ninguém pode apagar as nossas vivências porque 

estas fazem parte da nossa história de vida. 

 

 

Filomena Martins Dias, Nº9, EFA BC 

 (Maio 2009) 
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Alma Lusófona 
          O Mar! Essa imensidão de água salgada que nos une ao 
mundo! 
          É através dele que foram descobertas novas civilizações e 
culturas. 
          E desse mar que demos a conhecer ao mundo, que um país 
pequeno se fez grande, na era dos descobrimentos! 
          E é através desse mar que se vai expandindo a nossa língua. 
          Na cultura salienta-se a literatura, o teatro, as danças e as 
festas tradicionais. 
          Na gastronomia destacam-se os pratos típicos, com sabores 
exóticos. 
          O artesanato é um dos pontos mais altos, onde os artistas 
plásticos mostram os seus talentos, exibindo as suas esculturas em 
madeira e também as suas pinturas. 
          E a língua, que é o maior veículo de comunicação! Que nos 
permitiu conhecer diversos povos, culturas, gastronomia, 
artesanato, etc. 
          A língua que se recria e renasce sempre nova, pela invenção 
da imaginação... 
          Uma fila de negros. Um homem de raça branca à frente. 
Será que se pode dizer que é uma lamparina? 
          Ou podemos dizer que uma partida de futebol está 
quebrada? 
          Um cristão convicto, produtor de café, pode-se dizer que não 
tem fé? 
          Um pintor que ainda não lixou uma parede … será que está 
lixado? 
          E a água morta, será que vêm de Mortágua? 
 

Adelino Ramos Viegas, Nº1, EFA BC,  

(Maio 2009) 

 

A Lusofonia 

Foi pelo mar que partimos em direcção ao desconhecido, 

que acabou por nos levar até aos países mais 

longínquos, onde nos misturámos e partilhámos as 

nossas culturas, por isso hoje temos tanto em comum! 

Hoje continua a partir-se em busca de uma melhor vida, 

deixando para trás amigos e família, o que provoca em 

nós um maior sentido de responsabilidade, já que as 

nossas histórias estão tão ligadas, facto que nos deixa 

tão próximos.     

A língua portuguesa é, com certeza, o que mais em 

comum temos e que nos permite mais facilmente partilhar 

o que de melhor temos: a paixão pelo mar, a música, a 

dança, a gastronomia, em especial a variedade de frutas 

e o café … já não conseguimos viver sem esse sabor tão 

africano que nos faz percorrer o caminho inverso …tão só 

pela imaginação!         

 

Mário Miguel Martins, Nª18, EFA BC 
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Os países da CPLP 

A língua portuguesa é o factor comum a todos os países 

da CPLP. 

É através dela que comunicamos com as outras pessoas, 

que transmitimos os sentimentos e emoções. 

Através da música e da cultura tradicional destes países 

sentimos a alegria e o orgulho da tradição! 

Sem a música e a cultura sinto saudades do meu país, 

que é São Tomé e Príncipe. 

É um mosaico cultural muito rico - a música e a cultura 

dão-nos o conhecimento dos países da CPLP. 

 

Daisy Guadalupe Glória, Nº23, EFA BC 

 (Maio 2009) 

 

 

 

 

 


