
A Lusofonia nos dias atuais 

No longínquo ano de 1934, Fernando Pessoa respondera a um inquérito sobre 

Portugal, afirmando que o país tinha condições para ser uma grande potência 

construtiva ou criadora. 

 Atraído por estas sábias afirmações, um jovem professor chamado Agostinho da 

Silva iniciou com Fernando Pessoa uma série de encontros no café Martinho da 

Arcada, no Terreiro do Paço, em Lisboa, de onde veio a nascer a palavra lusofonia, 

muito natural para o poeta que escrevera a minha pátria é a língua portuguesa. 

Exilado no Brasil por motivos políticos, Agostinho da Silva espalhou esse credo 

lusófono entre personalidades que se vieram a revelar determinantes para o nosso 

grande país irmão, como foram Juscelino Kubistchek, Oscar Niemeyer, Itamar Franco 

e Aparecido de Oliveira. 

Sobretudo devido à ação do embaixador José Aparecido de Oliveira, foi fundada em 

Lisboa, em 1996, a Comunidade de Povos da Língua Portuguesa. Assim foram 

precisas duas gerações, 60 anos, para que os encontros entre Fernando Pessoa e 

Agostinho da Silva redundassem nessa grande instituição. Mas a comunidade lusófona 

vem de muito mais atrás. 

A expansão de Portugal foi a condição da existência da comunidade lusófona. O 

pequeno povo português, nos fins da Idade Média lançou-se  na aventura dos 

descobrimentos. Esse encontro de povos e culturas que semeou o diálogo universal 

ficou assinalado no estandarte pessoal do rei D. Manuel I com o mesmo símbolo que 

D. João VI usou na bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e que 

chegou até nós: a esfera armilar. 

 Essa circum-navegação da terra, essa primeira globalização, veio a descobrir que o 

ser humano é um animal que troca experiências, troca bens materiais e bens 

espirituais. E a consequência desse processo foi a emergência de um espaço plural de 

Povos, Culturas, Estados, Igrejas e Comunidades, a que chamamos, hoje a lusofonia e 



outros chamam a lusosfera. Nas suas bandeiras, tanto o Brasil como Portugal têm uma 

esfera que representa o globo. 

Antes de mais, a lusofonia é uma comunidade de afectos. Creio já ter visitado quase 

todos os confins onde nos exprimimos em português. Desde a Amazónia a Malaca, 

desde os Açores a Timor. E experimentei sempre os sinais de afeto entre nós, povos 

lusófonos. Na música tradicional, na gastronomia partilhada, nos contos e lenas, 

muitas de origem cristã e em mil outras expressões, os povos lusófonos partilham 

gostos comuns, e sentimentos comuns, frutos de uma convivência secular.  

Em segundo lugar, a lusofonia é uma comunidade de interesses. Interesses que têm 

o seu ponto alto nos mares que nos unem, desde o Atlântico ao Índico, e interesses que 

se poderiam alargar a muitas atividades económicas, se assim houvesse conhecimento 

e vontade por parte dos governantes. A natureza bafejou os povos lusófonos com 

grandes riquezas materiais. Mas temos de ter uma formação muito apurada  

Finalmente, a lusofonia é uma comunidade de políticas desde que em 1996 foi 

criada a Comunidade de Povos da Língua Portuguesa. As oito nações que atualmente a 

constituem procuram convergir para objectivos políticos. Muito ainda há por fazer 

neste caminho até que verdadeiramente exista uma política externa lusófona comum, 

alicerçada em interesses e animada pelos afectos. 

 Vivemos no século XXI das redes de informação digital. Mas por detrás das mais-

valias da inteligência artificial e dos computadores, está a mais importante, a mais-

valia humana, a da Humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, e a quem foi 

dada o senhorio sobre a terra com a bênção “Crescei e multiplicai-vos”. 

Temos de acreditar que valeu a pena o investimento português dos Descobrimentos, 

da criação de senhorios de conquista, de navegação e de comércio durante a Expansão 

marítima de Portugal; foi assim que nasceram as comunidades lusófonas, que hoje têm 

de se ajustar às realidades dos tempos. 

Hoje em dia, face aos estados de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, 

Angola e Moçambique e Timor e aos mais que se hão-de reunir, Portugal é, como 

escreveu o angolano Costa Andrade, um dos heterónimos sem ortónimo. Luís de 



Camões e Fernando Pessoa vivem a par de Jorge Amado e Machado de Assis, e 

também de Luandino Vieira e de Mia Couto, Nélida  Piñón e de muitos, muitos outros 

escritores e escritoras dos países e comunidades onde se fala português. 

Comunidade de afectos, comunidade de interesses e comunidade de políticas são os 

três segredos da lusofonia que devemos cultivar e procurar que coincidam.   

Nascida da globalização iniciada pelo povo português, que se lançou nos 

descobrimentos e na aventura do encontro de outros povos e culturas, a lusofonia é 

hoje pertença de todos os povos que a compõem, e de todos eles esperamos o melhor 

contributo, como estes que aqui hoje escutámos. 

Nas suas bandeiras gloriosas, tanto o Brasil como Portugal colocaram uma esfera. A 

esfera armilar portuguesa das descobertas e a esfera com o Cruzeiro do sul que 

representa o orbe terrestre. Essa palavra esfera, tal como a palavra esperança, tem 

origem comum na palavra latina spes. 

Eu tenho muita esperança nos destinos da Lusofonia e da Lusosfera. 

Dom Duarte de Bragança 

São Paulo, 10 de Março de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAR ditou para escrever no site: 

 

No dia 10 de Março de 2020, S.A.R., o Senhor Duque de Bragança, proferiu uma 

conferência na Casa de Portugal de São Paulo, perante os associados e numerosos 

convidados. 

A sua apresentação foi feita pelo Dr. Durval de Noronha Goyos, a qual aqui se 

publica. 

A conferência do Senhor Dom Duarte tratou das origens da Língua Portuguesa, da 

sua importância actual e das suas perspectivas futuras. Abordou, em particular, a 

situação de risco de enfraquecimento em certos países devido à falta do seu ensino e 

difusão televisiva. 

De seguida a Direcção da Casa de Portugal condecorou o Senhor Dom Duarte com 

a Medalha de Honra ao Mérito do Infante Dom Henrique, a Comenda da Casa de 

Portugal. Curiosamente esta condecoração é muito mais antiga do que a equivalente 

instituída pelo Governo Português. 

Durante a sua estadia no Brasil, acompanhada pela sua filha, a Infanta Dona Maria 

Francisca, visitou a mata amazónica na região do rio Negro.  

No recife foi convidado para um jantar pelo Secretário de Estado da Cultura, 

Gilberto de Mello Freyre Neto, onde esteve com sua mãe, Cristina Suassuna, e outros 

membros desta família de conhecidos escritores, como Gilberto Freyre e Adriano 

Suassuna. Antes da morte destas ilustres personalidades, o Senhor Dom Duarte 

costumava visita-los quando vinha ao Brasil. 

Devido às possíveis perturbações e no tráfico aéreo de Portugal, o regresso foi 

antecipado, impossibilitando uma visita do Senhor Dom Duarte ao Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 


