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No passado dia 14 de março os alunos do curso de língua e
cultura portuguesas celebraram antecipadamente o dia do
pai com a gravação de um programa de rádio. Gravámos um
programa para a primeira rádio portuguesa online destinada
ao público infantil, a rádio miúdos. A entrevista foi moderada
pelo senhor João Pedro, locutor da rádio, que perguntou
aos alunos e seus respetivos pais sobre as vivências na Ale-
manha e a terra natal dos seus familiares. Houve quem ti-
vesse preparado anedotas para apresentar e selecionado uma
pequena cancão. Os pais e os seus filhotes foram entretanto
jogando vários jogos de mesa, como por exemplo, monopó-
lio, party e mikado. Foi um fim de tarde divertido e de con-
vívio familiar em português!
Texto escrito pela professora Cláudia Loureiro 
Fonseca

No passado dia 6 o curso de Karlsruhe festejou o Carnaval
com toda a comunidade. O desafio: Sê diferente, sê original.
Mascara-te usando as cores da bandeira. E porque é carnaval,
ninguém leva mal houve de tudo um pouco: palhaços, pira-

Ainda em Berlim
No passado dia dez de março realizou-se na Escola Oficial
Europeia de Berlim, a Kurt-Schwitters Schule o concurso
anula de talentos, no qual participaram vários alunos do
projeto bilingue português/alemão, inclusive o apresenta-
dor e os dois vencedores do referido concurso.
Texto escrito pela professora Andreia Augustin

tas e muito mais. A nossa festa teve música ao vivo  e ainda a
presença do Rancho Folclórico de Karlsruhe, a quem gosta-
ríamos de deixar aqui o nosso obrigado.
Texto escrito pela professora Carla Cardoso

Festa de Carnaval em KarlsruheEm Berlim

Consulte ainda o nosso
blogue: 

http://cepealemanha.org/
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Em A VIDA NUMA MALA, Armando Rodrigues de Sá e Outras Histórias, as
aventuras de migração dos vários viajantes, vindos do Oriente e do Oci-
dente e que se encontram no porto de abrigo - Alemanha Cristina Danger-
field-Vogt e Svenja Länder descrevem e analisam as circunstâncias
históricas, sociais, políticas e culturais que enformaram estas grandes
vagas de emigração portuguesa
.
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