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QUEM SOMOS
O MIL: Movimento Internacional Lusófono é um movimento cultural e cívico, registado
notarialmente no dia 15 de Outubro de 2010, que conta já com mais de 5 MIL
adesões, de todos os países da CPLP. Entre os nossos órgãos, eleitos em Assembleia
Geral, inclui-se um Conselho Consultivo, constituído por meia centena de pessoas,
representando todo o espaço da lusofonia.
Defendemos o reforço dos laços entre os países lusófonos – a todos os níveis:
cultural, social, económico e político –, assim procurando cumprir o sonho de
Agostinho da Silva: a criação de uma verdadeira comunidade lusófona, numa base de
liberdade e fraternidade.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
1. "Força Lusófona de Manutenção de Paz", para acorrer às situações vividas em
Timor-Leste e na Guiné-Bissau, por exemplo.
2. “Passaporte Lusófono”, uma das mais marcantes bandeiras de Agostinho da Silva,
uma das personalidades cujo pensamento mais inspira o nosso ideário, em prol da
livre circulação de pessoas no espaço lusófono.
3. Defesa de candidaturas independentes à Assembleia da República Portuguesa, de
modo a revitalizar a nossa democracia.
4. Instituições à escala lusófona: “Banco de Desenvolvimento Lusófono”, “Canal
Lusófono de Televisão”, “Parlamento Lusófono”, etc.

PRINCIPAIS INICIATIVAS
1. Debates públicos: o 1º sobre o futuro da CPLP (oradores: o Embaixador Lauro
Moreira e o Ensaísta Miguel Real); o 2º sobre a situação na Guiné-Bissau (orador:
Francisco José Fadul, ex-Primeiro-Ministro deste país); o 3º sobre a condição lusófona
da Galiza (oradores: Alexandre Banhos Campo, José Manuel Barbosa e Artur Alonso
Novelhe, da Associação Galega da Língua); o 4º sobre o Centenário da República
(orador: Mendo Castro Henriques, Presidente do Instituto de Democracia Portuguesa).
2. Recolhas de livros: para Timor-Leste, em parceria com a Associação de Apoio da
Diocese de Baucau; e para a Guiné-Bissau, em parceria com a ONG Ajuda Amiga.
Paralelamente, lançámos a Petição “Não destruam os livros”, para impedir que as
Editoras, em vez de destruírem os livros que não conseguem vender, os ofereçam a
instituições do espaço lusófono (a petição foi subscrita por cerca de 5 mil pessoas e foi
já por nós apresentada na Assembleia da República).
3. Promoção dos lançamentos da Nova Águia: Revista de Cultura para o Século XXI:
já mais de duas centenas, em todo o espaço lusófono.
4. Prémio Personalidade Lusófona do Ano – vencedor de 2009: Embaixador Lauro
Moreira (entregue no dia 8 de Fevereiro de 2010, na Academia das Ciências de
Lisboa, numa sessão presidida pelo Professor Adriano Moreira).


