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ano da Coordenação do Ensino Português na Alemanha é feito não apenas de dias, semanas e meses, mas da colaboração, da entreajuda e do
empenho de todos os nossos professores dos cursos de Língua e Cultura Portuguesas, dos docentes de apoio pedagógico, dos professores ao
serviço dos projetos bilingues e dos leitores nas Universidades alemãs. É a todos eles que, dedicados à nobre tarefa de educar em língua por-

tuguesa os alunos lusodescendentes, alemães e de outras nacionalidades, agradecemos a forma como decorreu este ano de 2014.
Aos alunos, professores, pais e encarregados de educação e pessoas que de alguma forma colaboraram este ano com a CEPE Alemanha desejamos um
Próspero Ano Novo de 2015 e esperamos que tenham passado uma quadra natalícia muito feliz!

O

Foi em clima de grande alegria e espírito natalício que
decorreu mais um convívio de Natal, no dia 12 de dezem-
bro, organizado pelos alunos e pela professora responsável
do curso de português de Minden, com a preciosa colabo-
ração dos Encarregados de Educação.

Quase todos os alunos estiveram presentes assim como
as suas famílias que assistiram à peça de teatro “ O Natal
das Bruxas”, muito bem interpretada pelos alunos mais
novos. Os alunos do 2º ciclo leram algumas adivinhas de
natal assim como poemas sobre esta época festiva. 

Por último, as alunas do 3º ciclo e secundário presen-
tearam os pais e os colegas com a leitura dramatizada de
alguns contos de natal cuja ênfase é dada ao espírito de
união, entre-ajuda e solidariedade que deve prevalecer não
só nesta época, mas também ao longo de todo o ano. Os
pais, visivelmente satisfeitos com este momento de conví-
vio, congratularam todos os responsáveis pelo empenho
que revelaram na realização do evento.

[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelo
curso de Minden, Marla Andrade.] 

MINDEN: CONVÍVIO DE NATAL

Sábado, dia 13 de
dezembro, realizou-
se no Salão Paro-
quial de St. Beno a
festa de Natal dos
cursos de Língua e
Cultura Portugue-
sas. Numa sala re-
pleta de familiares e
amigos, foram estes
os principais prota-
gonistas da festa,
havendo espaço

para que jovens de todas as idades e de diferentes níveis demons-
trassem as suas capacidades linguísticas, vocais e artísticas. Num
programa rico e diversificado, não faltaram as canções de Natal
(projetadas numa tela em sistema de Karaoke permitindo a parti-
cipação dos adultos), momentos de poesia, um teatro musical, um
Sketch (adaptação de um conto tradicional), anedotas de Natal e
coreografias.

As iguarias natalícias da tradição portuguesa (e eram muitas
e para todos os gostos) vieram também deliciar todos os presentes
e, simultaneamente, provar os dotes culinários de muitas mães e
avós. No final, não faltou o Pai Natal com as tão desejadas pren-
das para todos os alunos que frequentam o curso de Português. 

O clima de satisfação e alegria reinantes em fim de festa vie-
ram provar o sucesso de umas horas muito bem passadas e de-
monstrar que com o empenho de todos – e aqui uma palavra de
apreço à Comissão de Pais que soube desde o início colaborar na
íntegra com o professor responsável - as iniciativas se traduzem
em sucesso.

[Texto escrito com o apoio do docente responsável pelos cur-
sos de Hannover, Carlos Correia.] 

HANNOVER: ALUNOS FORAM ES-
TRELAS CINTILANTES NUMA
TARDE COM CHEIRO A NATAL

No dia 12 de dezembro teve lugar o “Tag der offenen
Tür” na escola secundária do projeto bilingue de Ham-
burgo, a Stadtteilschule am Hafen. No âmbito desse dia de
abertura ao público e de informações, teve também lugar
um Auto de natal em língua portuguesa, organizado pelas
Professoras Rosa Störmer e Teresa Santos e do qual parti-
ciparam tanto alunos dos cursos de Língua e Cultura Por-
tuguesas, como alunos de Português Língua Estrangeira na
escola bilingue.

HAMBURGO:
DIA DAS PORTAS ABERTAS – 
AUTO DE NATAL

Decorreu no passado dia 15 de dezembro, nas instala-
ções da Embaixada de Portugal em Berlim, um agradável
convívio natalício entre os alunos do curso de Língua e Cul-
tura Portuguesas, professora, pais e encarregados de edu-
cação. Contámos ainda com a presença da senhora
coordenadora do Ensino Português na Alemanha, a doutora
Carla Amado.

Tratou-se de um espaço em que todas as crianças de di-
ferentes faixas etárias puderam conviver alegremente, os

pais confirmaram o espírito
de união entre os seus fi-
lhos e novos amigos e ainda
se inteiraram relativamente
ao desenvolvimento dos
educandos no respetivo
curso.

Entre a prova das espe-
ciarias trazidas por todos os
presentes, os alunos foram
também mostrando os pos-
tais de natal criados por eles
próprios, onde escreveram
curtas mensagens de natal
em português, dirigidas aos

pais.
Foi notável constatar que apesar da heterogeneidade dos

alunos, todos adoraram esta oportunidade, interagindo e
ajudando em todos os preparativos. Mais uma vez, a prova
em como o interesse em torno da Língua Portuguesa pode
unir diferentes povos e culturas. 

BERLIM: 
CURSO DE LÍNGUA E
CULTURA PORTUGUESAS

Num trabalho de parce-
ria entre o Círculo Cul-
tural Luso-Alemão, o
Centro Cultural Portu-
guês de Cuxhaven e os
alunos do curso para-
lelo de Português da
Realschule desta loca-
lidade levou-se a pú-
blico, de 7 a 28 de
novembro, no Salão da

Câmara Municipal de Cuxhaven, uma exposição sobre a desco-
berta da Terra Nova e a prática da pesca do bacalhau nos barcos
Dóris.

A exposição enquadrou-se nas comemorações dos 50 anos da
comunidade portuguesa na Alemanha, sendo que no dia 7 de no-
vembro, dia da sua inauguração, contou com a presença do senhor
Presidente da Câmara de Cuxhaven, Ulrich Getsch, e da excelen-

tíssima Senhora Cônsul-Geral de Portugal em Hamburgo, Luísa
Pais Lowe, entre outros ilustres convidados. 

Também os alunos, a pedido das entidades organizadoras, es-
tiveram presentes neste dia tendo contribuído para a mesma com
a produção de cartazes nos quais apresentavam, com informações
genéricas, as várias regiões de Portugal. Ao longo da tarde, os alu-
nos estiveram disponíveis para esclarecer o público visitante re-
lativamente a qualquer dúvida ou curiosidade. Foram
recompensados no final ao serem alvo de diversos elogios pelo
exemplo que personificam de uma bem-conseguida integração na
comunidade local. 

A visita à exposição foi acompanhada pelo degustar de sabo-
res típicos portugueses e quem quisesse fazer uma pausa nesta
viagem na história, no tempo e no espaço poderia divertir-se com
a projeção da peça de teatro, escrita e representada pelos alunos
do curso de Cuxhaven em 2011-12 para comemoração do 10 de
junho, intitulada “Nós e os pais dos nossos pais”.

A iniciativa revelou-se um sucesso a avaliar pela afluência
dos visitantes que encheram a sala e pelo clima de intercâmbio
cultural e de calor humano sentido entre a comunidade portuguesa
lá representada e os visitantes de nacionalidade alemã.

Durante a permanência da exposição, esta contou ainda com
a visita do grupo de alunos da AG da Bleickenschule, o qual re-
velou interesse por este tema que lhes é tão querido e familiar.

[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelos cur-
sos de Cuxhaven, Palmira Rodrigues.] 

ACONTECEU EM CUXHAVEN:  
EXPOSIÇÃO SOBRE A DESCO-
BERTA DA TERRA NOVA E A PRÁ-
TICA DO BACALHAU NOS BARCOS
DÓRIS


