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No passado dia 4 de janeiro de
2014, deslocaramse os alunos dos
cursos de Língua e Cultura Portu
guesa de Hannover ao Winterzoo
daquela cidade. A visita contou com
a participação de um número signi
�icativo de pais, familiares e amigos
que puderam, uma vez mais, con
fraternizar “em português” e estrei
tar laços de amizade. O evento teve
lugar no magní�ico jardim zoológico
de Hannover, entre as 16h00 e as
19h00 e ofereceu aos visitantes a
recriação de uma aldeia tipica
mente alemã, vestida a rigor com as
cores natalícias, com espaços de di
vertimento (pista de patinagem,
carrocel, pistas de escorregas) e de
restauração, que preencheram as
expetativas de todos aqueles que
procuravam, ali, umas boas horas
de diversão.

(Artigo escrito em colaboração
com o docente dos cursos de Língua
e Cultura Portuguesa de Hannover,
Einbeck, Hameln e Bad Karlshafen,
professor Carlos Correia)

Alunos de Português
visitam o Winterzoo de
Hannover!

No dia 15 de maio de 2014, por
iniciativa do professor Luís Lopes e
com a colaboração dos alunos e en
carregados de educação, teve lugar
na KarlTreutelSchule  Kelster
bach a atividade que deu resposta
ao desa�io lançado pelo Camões, I.P.
 Companheiros de Leitura  Ler na
Escola e na Comunidade.

O principal objetivo foi sensibi
lizar pais e alunos para a importân
cia da leitura em casa e na escola.
Reuniramse todos para ouvir a lei
tura do conto "o rapaz do espelho",
de Álvaro Magalhães, escritor por
tuense, autor de literatura infantil.

Foi também distribuído um
texto para ler em casa, que visava
mais uma vez a importância da lei
tura, assim como sugeria estraté
gias para motivar os jovens a ler.

(Artigo escrito em colaboração
com o docente dos cursos de Língua
e Cultura Portuguesa de Schwal-
bach, Heidelberg, Maintal – Bischofs-
heim e Kelsterbach, professor Luís
Lopes)

Plano de Incentivo à
Leitura: Curso de
LCP de Kelsterbach

A professora Eva Pin
heiro dos cursos de
Pforzheim contanos as
experiências que teve
nos primeiros meses
deste ano com os seus
alunos no âmbito das ati
vidades do Plano de In
centivo à Leitura.
Convidou os pais e ou
tros familiares dos alu

nos, tendo havido bastante adesão. Escolheu os contos e preparou as salas,
tendo os alunos mais novos trazido almofadas para se sentar no chão. No
�inal do conto houve sempre um espaço para o diálogo.

“Foi uma experiência muito agradável, muito positiva e que quer da
minha parte quer da parte dos pais, proporcionou contactos, socialização,
amizades. Os alunos gostaram, querem repetir (principalmente os mais
novos), trabalharam, estiveram atentos, participaram. Foi diferente, foi
bom!!” 

(Artigo escrito em colaboração com a docente dos cursos de Língua e Cul-
tura Portuguesa de Pforzheim, professora Eva Pinheiro)

Plano de Incentivo à Leitura: 
Cursos de LCP de Pforzheim

O grupo de alunos e
pais do Curso de Língua e
Cultura Portuguesa de
Karlsruhe decidiu visitar
Estrasburgo no passado
dia 1 de maio. Pelas 7:30,
os participantes ruma
ram aquela fantástica ci

dade, bemdispostos e com muita vontade de aprender. O tempo quis
desa�ialos e nem tudo correu como planeado, mas como a união faz a força,
a boa disposi ão prevaleceu. 

Durante a visita, não faltaram desa�ios, anedotas, músicas, convívio e
conversas!

Houve um pouco da nossa pátria em todos os momentos partilhados.
Houve Português!

A professora Carla Cardoso, responsável pela organização desta ativi
dade, agradece a todos os que tornaram este dia agradável e acredita que é
uma experiência a repetir.

(Artigo escrito em colaboração com a docente dos cursos de Língua e Cul-
tura Portuguesa de Backnang, Neckarbischofsheim, Biberach, Heilbronn e
Calw, professora Carla Cardoso)

Visita de Estudo a Estrasburgo pelos 
alunos do curso de LCP de Karlsruhe

Partilha de emoções,
sentimentos e vivências, es
pelhadas num �ilme que re
presenta a vida dos
emigrantes portugueses no
estrangeiro.

No sentido de assinalar
os "50 anos de Emigração
Portuguesa na Alemanha", o
professor Luís Alberto
Lopes organizou no passado
dia 18 de maio de 2014 um
encontro entre a comuni
dade escolar, familiares e
amigos do curso de Língua e

Cultura Portuguesa de Kelsterbach.
Para assinalar esta importante efeméride, foi visualizado o �ilme

português de grande sucesso "A Gaiola Dourada", de Rubens Alves.
Antes do �ilme fezse uma breve introdução ao tema e ao sentimento
de se ser trabalhador estrangeiro no país de acolhimento. 

Ao longo do �ilme, foi notória a emoção expressada com sorrisos
abertos e olhos molhados nos rostos dos espetadores. 

No �inal, foram retomados e debatidos os tópicos inicialmente
abordados. Falouse de estigmas, preconceitos, vergonha, humil
dade, brio, fartura, sacri�ício, esperança, família, hábitos e a nossa
"velha" e eterna companheira: a SAUDADE.

(Texto escrito em colaboração com o docente dos cursos de Língua e Cul-
tura Portuguesa de Schwalbach, Heidelberg, Maintal – Bischofsheim e Kels-
terbach, professor Luís Lopes)

Os 50 ANOS da Comunidade Portuguesa na Alemanha e o EPE

A “Gaiola Dourada” no Centro Português de
Kelsterbach

No âmbito das Comemora
ções dos 50 anos da Comuni
dade Portuguesa na Alemanha,
foi inaugurada, no dia 17 de
maio, a exposição intitulada
“Rostos de Herança – professo
res, os arautos da língua portu
guesa”.

A passagem do conheci
mento e do saber ao longo de

gerações foi o mote para acolher todos os docentes que empenharam a sua
vida pro�issional e social em prol da língua portuguesa.

Esta exposição pretendeu, assim, ser uma homenagem aos professores
de Português, que ao longo deste meio século, se dedicaram ao ensino da
língua e cultura portuguesa.

Um momento de agradável convivialidade, que se pautou pelo agrade
cimento e enaltecimento da �igura do pedagogo da língua portuguesa nas
diversas comunidades.

Concebida e coordenada pela professora Fátima Silva (Docente de
Apoio Pedagógico em Düsseldorf), contou com o apoio da Cônsul Geral de
Portugal em Düsseldorf, Maria Manuel Durão, e com os contributos foto
grá�icos dos professores intervenientes do estado da Renânia do Norte Ves
tefália (ao serviço do estado português
e do estado alemão), além de biogra�ias e de testemunhos escritos de outros
tempos.

O professor Manuel Lisboa lembrou o colega José Gomes Rodrigues, re
centemente falecido, num sentido momento de silêncio, que foi comungado
por todos os presentes.

A exposição está patente no Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf
até ao �inal do mês de junho. 

(Artigo escrito em colaboração com a docente de apoio pedagógico da
área consular de Düsseldorf, professora Fátima Silva)

Rostos de Herança – 
Professores, os arautos da Língua Portuguesa

Demos conta na edição passada de que, no âmbito da celebração do 10
de junho 2014, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugue
sas, existirá um pavilhão dedicado ao ensino da Língua Portuguesa na Ale
manha, inserido nos festejos a decorrer no Portugiesenviertel (Bairro
Português), nos dias 7 e 8 de junho. 

Nesse pavilhão irão estar patentes exposições de vários trabalhos dos
alunos do Projeto Bilingue de Hamburgo, onde os mesmos irão também
falar um pouco sobre as suas escolas. Para além disso, estarão expostos
posters subordinados ao tema da importância da Língua Portuguesa. Ali os
pais, as crianças e jovens em passeio durante as festas pelo Portugiesen
viertel irão ainda ter a possibilidade de �icar a conhecer mais sobre as es
colas onde se leciona Português na área de Hamburgo, participar na
confeção do maior pastel de natal alguma vez visto (pelo Sr. Lambrecht da
Stadtteilschule am Hafen a quem agradecemos todo o apoio que está a dar
para este pavilhão), escrever nas paredes com giz, pintar as caras com os
tons das bandeiras portuguesa e alemã, fazer desenhos toda a tarde, ler e
ouvir ler, cantar e ouvir música. Valerá a pena a visita porque estão guar
dadas várias surpresas!

Pavilhão do Ensino da Língua Portuguesa na Alemanha
nas comemorações do Dia de Portugal 2014 – 
Portugiesenviertel, Hamburgo


