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A exposição “20 Anos: O Futuro aposta na CPLP” tem 
por objectivo oferecer uma imagem actual da CPLP, 
na sua diversidade cultural, histórica e política. 
Apresenta, também, de forma sintética, a essência do 
projecto da CPLP ao serviço dos seus povos, pela obra 
realizada e pela aposta partilhada para os caminhos 
do Futuro. 

Idealizada para utilização em contexto pedagógico,  
trata-se de um material que estará ao alcance 
dos educadores e pode ser utilizado de maneira 
interdisciplinar junto com as escola e com as 
comunidades. Naturalmente, também vai estar 
disponível para instituições diversas, que tenham o 
interesse em montar a exposição em seus espaços 
e celebrar coletivamente o vigésimo aniversário da 
CPLP.

O conjunto dos painéis que constituem a exposição 
está organizado por módulos que pretendem 
representar a diversidade dos países da CPLP, 
diversidade que aqui também é celebrada, 
comemorada como expressão da sua relevância a 
nível mundial. A exposição disponibiliza, ainda, 
conteúdos áudio e vídeo facilmente acessíveis aos 
seus utilizadores através da Internet.

A exposição fica disponível em formato digital para 
sua livre utilização sem fins lucrativos, podendo 
ser adaptada pelas escolas e demais instituições 
na forma que melhor possa servir a sua dimensão 
pedagógica, de conhecimento e de partilha. Para tal, 
foi elaborado um documento de orientação destinado 

aos docentes, propondo uma abordagem pedagógica 
interdisciplinar pelo qual se poe em relevo o caráter 
multidisciplinar do conteúdo da exposição.
 
A exposição “20 Anos: O Futuro aposta na CPLP” 
resulta de uma parceria em boa hora formada entre 
a CPLP e a ULHT (Departamento de Museologia) a 
qual se orgulha de ter sido primeira universidade 
portuguesa a ser reconhecida com o estatuto de 
Observador Consultivo, por ocasião da VI Conferência 
de Chefes de Estado e de Governo , em 2006, em 
Bissau.

Os painéis agrupam 8 Módulos temáticos: 
• Uma instituição solidária
• Lugares que habito e me habitam
• Narrativas temporais
• Viagens à Natureza
• Olhares e gestos
• Memórias acesas
• As nossas línguas
• Os sons da Língua

Videos acessíveis por meio de Leitor de QR  

Vídeos introduzindo Poetas e Prosador@s (9)

Vídeos sobre diferentes temáticas  
apresentando a CPLP (4)

Vídeo “A Liga da Língua” sobre as sonoridades  
da lusofonia (1)

Documento de orientação para educadores

Página na internet de apoio à exposição
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