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Tal como já demos conta, têm-se registado diversos
eventos com vista a homenagear a chegada dos pioneiros
da emigração portuguesa na Alemanha. Desta vez aconte-
ceu em Ravensburg. Inserida na „semana dos estrangeiros“,
no dia 28 de setembro, realizou-se na referida cidade uma
festa comemorativa dos 50 anos da comunidade portuguesa
na Alemanha.

A comemoração iniciou-se na Câmara Municipal de
Ravensburg com a receção oficial pelo Senhor Presidente
da Câmara Daniel Rapp ao Senhor Embaixador de Portugal
em Berlim, Sua Excelência Luís de Almeida Sampaio e ao
Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, José Car-
los Arsénio.

De seguida, deslocaram-se para as instalações da Cari-
tas, onde decorreu a festa. Assistiu-se à apresentação dos
vários discursos oficiais e à visualização de um filme alu-
sivo à emigração portuguesa na Alemanha. Teve lugar tam-
bém uma exposição, tal como a apresentação de trabalhos
realizados pelos alunos dos cursos de Língua e Cultura Por-
tuguesas de Ravensburg e Wangen im Allgäu.

A festa terminou com um agradável lanche, onde não
faltou o bolo comemorativo.

[Texto escrito com o apoio da docente responsável
pelos cursos de Ravensburg e Wangen im Allgäu, Sónia
Rodrigues.] 
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50 anos da comunidade portuguesa na Alemanha 
celebrados em Ravensburg

No dia 18 de no-
vembro de 2014 as-
sinalou-se o 71º
aniversário do nas-
cimento do jorna-
lista e escritor
Manuel       António
Pina (18.11.1943),
galardoado com o

Prémio Camões 2011. 
Falecido em 2012, Manuel António Pina deixou uma

obra singular, no campo da poesia, da crónica, da literatura
infanto-juvenil e do teatro.

Dando continuidade a projetos anteriores, o Camões I.P.
associou-se à iniciativa Onda Pina - a Poesia em Movi-

mento – envolvendo diversas escolas e universidades.
Sendo o jornalista português mais premiado de sempre,

Manuel António Pina recolheu, em 2011, a unanimidade do
Júri do Prémio Camões, pela "originalidade e diversidade
do conjunto da obra premiada".

Nesse sentido, professores e alunos das localidades de
Maintal-Bischofsheim e Freiburg organizaram diferentes
atividades que visaram explorar a vida e obra do autor, fa-
zendo pequenas sessões de leitura de alguns poemas e en-
trevistas, tal como apresentações de trabalhos sobre esta
notável figura da literatura portuguesa.

[Texto escrito com o apoio dos docentes responsáveis
pelos cursos de Maintal-Bischofsheim, Professor Luís
Lopes e de Freiburg, Professor Ricardo Miranda.]

Mais fotografias das atividades no Blogue da Coorde-

Iniciativa “ONDA PINA – A POESIA EM MOVIMENTO” 
Homenagem ao escritor Manuel António Pina

O Camões, I.P. e a Embai-
xada de Portugal em Berlim
estiveram presentes nos
dias 21 e 22 de novembro
na Expolíngua 2014, na
Russisches Haus der Wis-
senschaft und Kultur, na ca-
pital alemã,  com um stand
que incluiu informação re-
lativa à língua e cultura por-
tuguesas e material
pedagógico-didático de en-
sino de Português como

Língua Estrangeira e de Herança da editora Lidel. Esta feira
internacional de línguas e culturas não só reuniu cerca de
150 expositores de 25 países diferentes, como também ofe-
receu um programa diversificado com eventos culturais,
conferências e debates, assim como ”mini-cursos de lín-
gua”, entre os quais um mini-curso de Português e uma
apresentação sobre a Lusofonia que contou com a colabo-
ração da Coordenação de Ensino Português na Alemanha,
da Embaixada de Angola e da Sociedade Brasil-Alemanha.
Verificou-se um enorme interesse pela língua e cultura por-
tuguesas por parte de alunos, estudantes, professores, tra-
dutores e outros profissionais da área do
ensino-aprendizagem de línguas, assim como do público
em geral.

Língua Portuguesa na 27ª Edição da Expolíngua  

No passado dia
11 de novembro ce-
lebrou-se o S. Marti-
nho na Escola
Secundária Kurt
Schwitters de Ber-
lim. Um grupo de
alunos e professores
do projeto bilingue
alemão-português da
escola juntou-se para
assar castanhas, partilhar tradições portuguesas do magusto
e outras da época como por exemplo a do Pão-por-Deus
(ou do bolinho). Alunos de outros países lusófonos ficaram
encantados com a riqueza do património imaterial portu-
guês. Este convívio contou com o apoio da Coordenação
de Ensino Português na Alemanha.

Ao longo do passado mês de novembro realizaram-se
em Hamburgo e Düsseldorf algumas reuniões entre repre-
sentantes de pais que frequentam os cursos de Língua e
Cultura Portuguesas e responsáveis pela Coordenação de
Ensino.

Tais encontros visaram o esclarecimento de questões re-
lacionadas com a certificação, propinas, funcionamento dos
cursos e perspetivas futuras quanto à sua realização, sobre-
tudo nas zonas onde a comunidade portuguesa está mais
dispersa. Nesse sentido, apelou-se à planificação e intensi-
ficação de ações de divulgação dos cursos, uma necessi-
dade aplaudida por todos os presentes. Para além disto,
clarificaram-se muitas das dúvidas que ainda persistem no
que ao pagamento da propina diz respeito, bem como ao
que a mesma dá direito.

Tendo-se percebido que este tipo de contacto entre as
diferentes partes envolvidas surtiu efeitos muito positivos,
informamos que mais reuniões terão lugar um pouco por
toda a Alemanha, durante os meses de janeiro e fevereiro
de 2015.

Assim, os representantes de pais que desejem propor
um encontro com os responsáveis pela Coordenação de En-
sino, poderão entrar em contacto através do correio eletró-
nico: cepe.alemanha@camoes.mne.pt .

Apesar de os alunos dos cursos de Lín‐
gua e Cultura Portuguesas já terem sido in‐
formados das notas dos seus exames,
lamentavelmente a chegada dos certificados
está com algum atraso e, por esse motivo,
ainda não foi possível proceder às cerimó‐
nias de entrega dos mesmos. Estamos con‐
victos de que tal acontecerá
presumivelmente ao longo do mês de ja‐
neiro. Informações acerca das datas das ce‐
rimónias, serão dadas pelos Professores de
cada curso.

A Coordenação do Ensino Português na Alemanha deseja a todos os
alunos dos cursos de Língua e Cultura Portuguesas um excelente
Natal e um 2015 repleto de boas aprendizagens!!

Fotografia da festa de
natal do curso de Nie-
derdollendorf (Profes-
sora Fátima Silva) em
dezembro de 2013

Reuniões de esclarecimento com representantes de pais
dos cursos de Língua de Cultura Portuguesas 

Informação aos Pais e Encarre-
gados de Educação sobre as ceri-
mónias de entrega de certificados

Dia de S. Martinho na Escola Oficial Europeia Alemão-
Português 

Natal


