
A 18 e 19 de outubro 2002, teve lugar no Porto o 1º Colóquio Anual da 

Lusofonia SLP. Nele se debateram questões relacionadas com a 

divulgação,  expansão e revitalização da Língua  Portuguesa no 

Mundo. 

 

Este Colóquio propunha a exploração e análise dessas questões à luz dos 

debates contemporâneos sobre a língua. Tratava-se de debater a 

problemática da língua portuguesa no mundo, não somente em termos das 

suas formulações históricas e teóricas mas e sobretudo, de analisá-las nas 

suas modalidades práticas com as necessárias correspondências em 

articulação com outras comunidades culturais, históricas e linguísticas 

lusófonas como agentes fundamentais de mudança. O encontro teve a 

participação de dezenas de lusofalantes de todo o mundo e pretendia 

repensar a Lusofonia, como instrumento de promoção e aproximação de 

povos e culturas, marcando a descentralização de atividades da SLP. A 

temática deste 1º Colóquio Anual da Lusofonia da Sociedade de Língua 

Portuguesa no Porto era 

 "Repensar a Lusofonia como instrumento de promoção e aproximação de culturas" 
 
com as seguintes áreas/temas de abordagem :  

1.      Língua, Multimédia e Comunicação Social 
2.      Desenvolvimento curricular 
3.      Cidadania e Participação Politica  
4.      Tradução e Cultura (inter e transcultural), Estudos Interculturais 
5.       Diversidades Culturais 

  
Os temas apresentados abarcavam uma vasta área, quer geográfica quer tematicamente,  
o que permitiu uma visão globalizante e abrangente do tópico do colóquio.  
A seleção dos trabalhos apresentados está aqui compilada neste CD que substitui a habitual  
edição da Revista da Língua da Sociedade da Língua Portuguesa dedicada ao evento 

 Para mais detalhes, por favor,  Contacte  
Secretariado Executivo 
Colóquio Anual Internacional da Lusofonia – SLP Norte  
CHRYS CHRYSTELLO 
Endereço postal: RUA DA IGREJA 6, LOMBA DA MAIA 9625-115 S. MIGUEL AÇORES 
Tel. fax+ 351 296446940  Telemóvel: + 351 91 9287816 
E-fax (E-mail fax): + (00)1 630 563 1902 
Correio eletrónico: lusofonia@sapo.pt  
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