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Setembro é sinónimo de que o tempo das férias já lá vai
e mais um ano escolar se aproxima. Nesta fase, são muitos
os alunos descendentes de famílias lusófonas que gostam
de trocar experiências e contar entusiasticamente o que fi
zeram nas férias, sinal de que o tempo passado em Portu
gal foi tão agradável que o querem contar a todos os
amiguinhos.

Assim, no regresso às aulas na área de Düsseldorf, a
professora Fátima Silva pediu aos seus alunos dos cursos
de Siegburg e Niederdollendorf que fizessem um desenho
e escrevessem algumas frases, mostrandonos como foram
as suas férias. No final, todos mostraram os desenhos aos
colegas, partilhando informações e opiniões sobre as dife
rentes situações que desfrutaram ao longo do verão. 

Não deixa de ser interessante que a grande maioria das
crianças associe Portugal a um local de férias, onde predo
mina a descrição das praias, dos gelados, do marisco, do
sol, mas também de gestos simples como estar apenas em
contacto com familiares e amigos. Pormenores como os
enunciados destacam mais uma vez a consciência de que
viver num país longe dos seus familiares não é fácil para
ninguém, em especial para as crianças que, muitas vezes,
aprendem a crescer longe dos seus familiares mais próxi
mos.

Aconteceu em Düsseldorf: regresso às aulas 
O dia Europeu das Lín
guas celebrase anual
mente no dia 26 de
setembro. Tratase de
uma data que tem como
objetivo essencial divul
gar a diversidade linguís
tica que existe por toda a

Europa, bem como fomentar o interesse pela aprendiza
gem de novas línguas, um saber cada vez mais imprescin
dível tendo em conta a globalização crescente da sociedade
actual. 

Nesse sentido, o grupo EUNIC em cooperação com o
Conselho Europeu tomou mais uma vez este ano a notável
iniciativa de agendar encontros entre as várias línguas que
fazem parte da União Europeia, de forma a mostrar às
crianças um pouco dessas línguas e do país em questão.
Foram devidamente organizados 33 minicursos de línguas
que decorreram em 24 bibliotecas da cidade de Berlim.

Sendo o Português uma das línguas europeias, as do
centes de apoio pedagógico na CEPE em Berlim  Andreia
Augustin e Mafalda Gonçalves, juntamente com a ajuda das
embaixadoras de língua (alunas do 12º Ano que fazem
parte da escola europeia KurtSchwitters) tiveram o privi
légio de fazer parte desta iniciativa, realizando dois mini

cursos de português destinados a crianças do quarto e do
sexto ano, nas bibliotecas Stadtbibliothek Friedrichshain
Kreuzberg e WilhelmLiebknecht/NamikKemal
Bibliothek. 

Foi uma iniciativa extremamente enriquecedora e gra
tificante, na medida em que recebemos um feedback muito
positivo não só por parte dos alunos que assistiram aos
cursos, mas também das próprias docentes que acompa
nhavam as crianças, das responsáveis pelas bibliotecas e
também por umas das representantes da Comissão Euro
peia que teve a possibilidade de assistir a um dos nossos
cursos.

Apesar do pouco tempo que tínhamos disponibilizado
para cada evento conseguimos realizar atividades que pos
sibilitaram o contacto não só com a língua portuguesa, mas
também com a cultura e especificidades tão caraterísticas
do nosso país. 

Ao longo de uma hora demos a conhecer ao público
alvo um pouco das competências linguísticas do português,
quer ao nível da oralidade quer ao nível da escrita, contá
mos um pouco da história de Portugal, ensinámos, brincá
mos e dançámos. Todos juntos em torno de um único
objetivo: saber um pouco mais sobre Portugal! 

Foi uma iniciativa deveras interessante e louvável,
ótima para divulgar a língua portuguesa.

Aconteceu em setembro: Dia Europeu das Línguas

Este evento, que
ocorreu no âmbito
do Dia dos Institutos
Culturais em Berlim,
uma iniciativa do
grupo EUNIC, con
tou, na sua abertura,
com a participação
do senhor Embaixa
dor Almeida Sam

paio e teve como principal objetivo intensificar o diálogo
entre os vários membros associados.

Os Departamentos Culturais das Embaixadas de Portu
gal e da Suécia encarregaramse de organizar o dito evento
que contou com vinte alunos da escola europeia Neues Tor
e outros tantos da escola sueca bilingue Svenska Skolan,
cujas faixas etárias variavam entre os 6 os 13 anos. Todos
ouviram atentamente os discursos dos oradores convida
dos, nomeadamente a senhora Grit Thunemann (Embai
xada da Suécia) e o doutor Henrik Stahr (professor na
escola europeia KurtSchwitters).

Tendo como pano de fundo a exposição ilustrada “Fer
não Mendes Pinto – Deslumbramentos do Olhar”  (Camões,
I.P.), Henrik Stahr fez uma apresentação da “Peregrinação”
de Fernão Mendes Pinto, recorrendo à leitura de excertos
e destacando de forma apelativa o imaginário da obra. Grit
Thunemann, por sua vez, apresentou outro aspeto das via
gens marítimas, em concreto o caso das viagens dos Vi
kings, através das histórias infantis de Vickie, o Viking, do
escritor sueco Runer Johnson.

De realçar que este foi o primeiro evento realizado
na Biblioteca da Embaixada de Portugal após a sua rees
truturação, sendo que o objetivo a partir deste momento
será o de dinamizar muito mais este espaço, não só possi
bilitando a leitura e requisição de livros, como também,
através da criação de diferentes atividades e exposições
que possam incentivar a visita de todos os interessados.  

Aconteceu em na biblioteca da Em-
baixada de Berlim:  Evento Literário
“Viagens marítimas – Suécia e Portu-
gal descobrem o Mundo”

Começou no passado
mês de setembro, na capital
da Alemanha, o curso de
Língua e Cultura Portugue
sas para crianças e jovens a
residir nesta área, o que já
não acontecia há muitos
anos.

Como se sabe, Berlim
tem sido um dos palcos pre
ferenciais de destino da
nova emigração portuguesa
dos últimos tempos, pelo
que se torna importante
que os descendentes lusita
nos não percam as suas raí
zes linguísticas.

O senhor Embaixa
dor Luís de Almeida Sam
paio reconheceu essa
necessidade, tendose dis
ponibilizado a ceder as ins
talações da Embaixada de
Portugal para a realização
do referido curso, integrado
na rede do Camões I.P. 

A heterogeneidade que
faz parte da realidade de
Berlim oferece uma riqueza
extraordinária ao referido

curso, na medida em que
temos o privilégio de inte
grar descendentes de imi
grantes portugueses,
angolanos, caboverdianos,
brasileiros e, até, filhos de
alemães. No fundo, são
crianças e adolescentes
com raízes muito distintas,
mas que têm em comum o
facto de quererem aprender
a língua de origem dos seus
pais. 

É notável o interesse
que todos eles demonstram
pela aprendizagem da
nossa língua, o que faz com
que desenvolvam entre eles
um espírito de entreajuda,
solidariedade e amizade in
crivelmente maravilhosos,
o que nos leva à confirma
ção de que a educação se
afirma como um pilar basi
lar da integração! A dife
rença de idades e a
heterogeneidade dão então
lugar a uma união admirá
vel entre estes seres que se
entregam ao mundo da lín

gua portuguesa, deixando
nos verdadeiramente orgu
lhosos e gratificados!  

Com este curso,        pre
tendemos não só dar conti
nuidade aos conhecimentos
da língua, mas também da
cultura e de todas as tradi
ções que fazem parte de
Portugal e de todos os paí
ses que têm o Português
como língua oficial. 

Não queremos apenas
que as crianças aprendam a
falar a nossa língua, mas so
bretudo que conheçam
realmente o país das suas
famílias. 

Os próprios alunos re
conhecem esse interesse.
Numa das atividades ini

ciais foi pedido aos alunos
que transpusessem para
um desenho a imagem do
país onde vivem e, por
outro lado, a imagem do
país de origem familiar. Em
bora não esteja explícito
pela qualidade da imagem
que apresentamos, pude
mos confirmar que a
grande maioria associa Por
tugal a um destino com uma
riqueza extraordinária,
desde ao nível da gastrono
mia, das paisagens, praias,
clima, acolhimento… um
destino que não só querem
continuar a frequentar
como futuramente a domi
nar a língua para uma mais
fácil integração.

Curso de Língua e Cultura Portuguesas em Berlim

No regresso às aulas na área de Düsseldorf, a professora
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burg e Niederdollendorf que fizessem um desenho e es
crevessem algumas frases.


