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Não vai longe o tempo em que 
se considerava perigoso 
aprender várias línguas. Os 
motivos invocados eram di-
versos, muitos deles decorren-
tes de um ego linguístico que 
carateriza muitos países: falo 
a minha língua, não preciso de 
falar a dos outros. Quem vem 
ao meu encontro, que aprenda 
a minha língua. Se esta atitu-
de não é comum entre os por-
tugueses, desde há muitos 
séculos conscientes do seu 
espírito de cidadãos do mun-
do, viajantes de todos os ma-
res, embaixadores de muitas 
línguas, não deixa de ser ain-
da invocada para um monolin-
guismo pouco amigável. Ou-
tras razões, fruto do conheci-
mento disponível na altura, 
prendiam-se com o medo de 
confundir os alunos. Aprender 
várias línguas poderia bara-
lhar as crianças. As várias lín-
guas podiam criar confusões, 

interferências entre elas, até 
pôr em causa a proficiência na 
língua materna ou na língua 
primeira. 
A sociedade mais preocupada 
na boa convivência entre os 
povos cedo se apercebeu das 
vantagens do multilinguismo: 
falar várias línguas é vermos o 
mundo pelos olhos dos outros. 
Não basta conseguirmos tra-
balhar em conjunto com uma 
língua comum, como se se 
tratasse apenas de uma fer-
ramenta de trabalho. Conhe-
cer outra língua é conhecer 
outra forma de viver ou muitas 
outras formas que só podem 
aumentar a nossa compreen-
são do mundo e o nosso gosto 
por conhecer mais e melhor. 
Perceber as caraterísticas da 
língua do outro é ir além do 
preconceito que nos arruma a 
todos em etiquetas, é com-
preender que os outros são 
pessoas, como nós, com as 
suas dúvidas, as suas incerte-
zas e um mundo que pode ser 
partilhado.
Estes argumentos de boa 
harmonia multilinguística são 
acolhidos no mundo inteiro. 
Mas é quando se começa a 
traduzir as vantagens do bilin-
guismo ou do multilinguismo 
em poder concreto, mensurá-
vel, que conseguimos a aten-
ção do mundo para a nossa 
causa. Aprender várias lín-

guas aumenta a capacidade 
cerebral. As sinapses são 
mais. O cérebro funciona em 
diferentes línguas com dife-
rentes zonas. Um cérebro afe-
tado numa parte pode conti-
nuar a funcionar em outra lín-
gua. E neste poder cerebral 
recém descoberto pelo mundo 
em geral, agora divulgado pe-
los media por mostrar resulta-
dos nos exames nacionais em 
Inglaterra, pode estar o futuro 
do nosso acarinhado multilin-
guismo. 
Não privilegio umas razões 
em detrimento de outras. To-
das são válidas. Seja para nos 
sentirmos mais acompanha-
dos numa palavra em comum, 
quando, numa viagem de táxi, 
a p e n a s s a b e m o s d i z e r 
“danke”, seja para compreen-
dermos que chamarem-nos 
abóbora, em inglês, é uma 
forma de carinho, seja para 
podermos ser gente de negó-
cios cheia de sucesso mundo 
fora ou para termos um cére-
bro poderoso, ginasticado, fa-
lante de várias línguas e por 
isso mais capaz. Quanto mais 
sabemos, mais vontade temos 
de descobrir. Só por isso, vale 
a pena. E sentimo-nos acom-
panhados num gesto reco-
nhecido. Numa palavra mal 
pronunciada, mas reconhecida 
no outro lado do mundo. 
Por isso, esta edição bilingue.

EDITORIAL

Felizmente, acompanhados
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It was not that long ago that 
learning several languages 
was considered dangerous.  
Several reasons were pointed 
out, many of them as a result 
of a linguistic ego shown by 
many countries: I speak my 
language, I donʼt need to 
speak othersʼ. Those who 
come to me shall learn my 
language.  This is not a com-
mon attitude among Portu-
guese people, for centuries 
aware of their worldly voca-
tion, travellers of all seas, am-
b a s s a d o r s t o s o m a n y 
tongues. But it is still the case 
of some monolingual posi-
tions, sometimes assumed as 
barely friendly. 
Other reasons, as a result of 
the available knowledge, were 
related to the fear of confusing 
pupilsʼ minds. To learn several 
languages could confuse chil-
dren. There could be interfer-
ences and people were afraid 

that mother tongue proficiency 
could be affected by other lan-
guages. 

The part of society  that is 
more worried with the good 
relations between nations has 
soon realised that multilin-
guism is an advantage: to 
speak several languages is to 
be able to see the world from 
the othersʼ point of view. Itʼs 
not enough to be able to work 
in a common tongue, as if it 
was only a work tool. To speak 
another language is to know 
other ways of living or many 
other traditions that will help  us 
shape a better picture of our 
world. This can only improve 
our capacity to understand the 
world and our will of knowing 
more and better. To know oth-
ersʼ language characteristics is 
to go beyond the prejudice 
that separates us all according 
to labels. Itʼs to understand 
that the other are people, like 
us, with their doubts, their un-
certainties, and a world that 
can be shared.
These multilingual harmony 
arguments are welcome all 
over the world. But itʼs only 
when multilinguism starts to 
show as a tangible power, a 
measurable advantage, that 
we gain the worldʼs attention 
to our cause. To learn several 
languages increases brain 

power. There are more syn-
apses working. The brain 
works with different languages 
in different areas.  A brain af-
fected by a disease can con-
tinue to work well in another 
tongue. This recently  discov-
ered brain power, with the me-
dia attention due to national 
exams results, can guarantee 
the future of our loved multilin-
guism. 

I donʼt want to favour one rea-
son over others. Each one is 
as valid as the next. Even if it 
is to feel less lonely in sharing 
a common word, when, travel-
ling by  taxi, we only know how 
to say “danke”. Even if itʼs only 
to understand that when 
someone calls us pumpkin, in 
English, itʼs a sign of endear-
ment. Or to be successful 
business people anywhere in 
the world, or to have a power-
ful brain, in shape, speaking 
several languages and feeling 
more capable. The more we 
know, the more we want to 
find out. If only for that one 
reason, it is worth it. And we 
feel less lonely sharing a ges-
ture that we can recognise. Or 
even in a word said with a bad 
accent, but nevertheless famil-
iar, somewhere in the other 
side of the globe.
Thatʼs why this edition is bilin-
gual.

EDITORIAL

Happily, in company
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Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

A 49ª edição da Feira do Livro Infan-
til de Bolonha, um dos mais impor-
tantes eventos mundiais do setor 
editorial dedicado à infância, decor-
reu entre os dias 19 e 22 de março 
passado. Este ano, Portugal foi país 
convidado, o que trouxe especial 
visibilidade ao panorama editorial 
português, com particular relevo 
para as áreas da literatura e da ilus-
tração para a infância.
Subordinada ao tema “Como as ce-
rejas”, a participação portuguesa foi 
comissariada por Eduardo Filipe e 
Ju Godinho e contou com um impor-
tante espaço de exposição, onde 
esteve patente uma mostra de ilus-
tração contemporânea. Nela estive-
ram representados trabalhos de al-
guns dos mais relevantes ilustrado-
res da atualidade, incluindo referên-
cias consolidadas, como Danuta 
Wojciechowska, André Letria ou Te-
resa Lima, ou ilustradores em fase 
inicial de afirmação, como Catarina 
Sobral ou Gonçalo Viana. 
No total, foram 25 os ilustradores cu-
jas obras foram selecionadas e inclu-
ídas no catálogo concebido para o 
efeito: Afonso Cruz, Alex Gozblau, 
Ana Biscaia, Ana Ventura, André da 
Loba, André Letria, Bernardo Carva-
lho, Catarina Sobral, Cristina Valadas, 
Danuta Wojciechowska, Fátima Afon-
so, Gémeo Luís, Gonçalo Viana, 
Henrique Cayatte, Inês Oliveira, João 
Fazenda, João Vaz de Carvalho, Jo-
sé Manuel Saraiva, José Miguel Ri-
beiro, Madalena Matoso, Marta Ma-
dureira, Marta Torrão, Teresa Lima, 
Tiago Albuquerque e Yara Kono. 
Refira-se, aliás, que muitos deles 
estiveram presentes na Feira, partici-

pando em várias atividades, incluindo 
uma mesa-redonda onde publica-
mente falaram dos seus trabalhos.  
A ilustração de Teresa Lima, André 
Letria, João Vaz de Carvalho e André 
da Loba marcou ainda presença em 
espaços comerciais selecionados no 
centro da cidade de Bolonha. Ber-
nardo Carvalho foi o ilustrador con-
vidado para recriar, com o seu estilo 
inconfundível, a cidade de Bolonha, 
tendo esse trabalho sido alvo de ex-
posição na Associação Hammelin e 
transformado, como vem sendo ha-
bitual nos últimos anos, num peque-
no livro para colorir.
Para além dos ilustradores, alguns 
escritores também marcaram pre-
sença. Afonso Cruz, José Jorge Le-
tria, António Torrado e Isabel Minhós 
Martins partilharam com os presen-
tes, numa agradável conversa reali-
zada no Café dos Autores, algumas 
particularidades do seu processo cri-
ativo, dando conta da sua relação 
pessoal com a escrita, a leitura e os 
leitores. 
A presença portuguesa foi ainda su-
blinhada pelo stand da Direção-Geral 
do Livro e das Bibliotecas, palco de 
muitos encontros e atividades, lan-

çamentos e apresentações de livros, 
onde esteve patente uma exposição 
de bibliográfica intitulada “100 livros 
para o futuro”, divulgando e promo-
vendo a tradução de alguns dos me-
lhores criadores portugueses. 
Funcionando como uma espécie de 
quartel-general de todos os portu-
gueses que visitaram a Feira por 
aqueles dias, incluídos ou não na 
comitiva oficial portuguesa, incluindo 
editores, mediadores, jornalistas, crí-
ticos e investigadores, permitiu uma 
divulgação significativa da literatura 

para a infância que se faz no nosso 
país. Em nossa opinião, terá faltado, 
para o sucesso ser maior, a elabora-
ção de material escrito atualizado, 
destinado aos visitantes, nomeada-
mente aos editores estrangeiros, so-
bre os autores e ilustradores portu-
gueses, à semelhança, por exemplo, 
do que fez a Lituânia, a Turquia, a 
Estónia, a Croácia e muitos outros 
países um pouco periféricos do gran-
de mercado anglossaxónico.
Seis pequenas editoras portuguesas 
uniram esforços e energias e apre-
sentaram-se num pequeno stand que 
também foi avo de muitas atenções 
internacionais. Pato Lógico, Bags of 
Books, Gatafunho, Tcharan, Trinta 
por uma linha e Eterogémeas procu-
raram divulgar as suas obras e cati-

var a atenção dos editores estrangei-
ros. Com algum sucesso, sublinhe-
se. 
Os quatro dias de feira, intensos e 
muito preenchidos com um programa 
vastíssimo, foram ainda palco para os 
anúncios de vários prémios internaci-
onais relevantes. O  prémio Andersen 
para a escritora Maria Teresa An-
druetto (Argentina) e para o ilustrador 
Peter Sís (República Checa). Já o 
Astrid Lindgren Memorial Award 
(ALMA) calhou em sorte ao holandês 
Guus Kuijer. 

Para o ano, a Feira do Livro Infantil 
de Bolonha completa 50 anos e es-
pera-se que a presença de Portugal, 
mesmo sem o destaque de ser país 
convidado, cresça e se multiplique. 

Para mais informações sobre a parti-
cipação portuguesa, consultar 
http://portugalbologna2012.com

DESTAQUE

Como as cerejas – Portugal na Feira 
do Livro Infantil de Bolonha em 2012
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Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

The 49th edition of the Bologna Chil-
drenʼs Book Fair, one of the worldʼs 
leading events dedicated to childrenʼs 
publishing, took place from March 
19th to March 22nd. Portugal was the 
Guest of Honour Country this year. 
This put Portugalʼs publishing industry 
in the spotlight, particularly its chil-
drenʼs literature and illustration.
The Portuguese participation was 
organised by Eduardo Filipe and Ju 
Godinho and was allocated a special 
space where an exhibit entitled 
ʻComo as Cerejasʼ (Like Cherries) 
was presented, representing con-
temporary Portuguese illustration. 
The exhibition showcased artwork by 
some important names in contempo-
rary illustration, including well estab-
lished illustrators such as Danuta 
Wojciechowska, André Letria and 
Teresa Lima, and some budding il-
lustrators, such as Catarina Sobral 
and Gonçalo Viana. 
In total 25 illustrators had their work 
selected and included in the cata-
logue specially assembled for this 
event: Afonso Cruz, Alex Gozblau, 
Ana Biscaia, Ana Ventura, André da 
Loba, André Letria, Bernardo Car-
valho, Catarina Sobral, Cristina 
Valadas, Danuta Wojciechowska, 
Fát ima Afonso, Gémeo Luís , 
Gonçalo Viana, Henrique Cayatte, 
Inês Oliveira, João Fazenda, João 
Vaz de Carvalho, José Manuel 
Saraiva, José Miguel Ribeiro, 
Madalena Matoso, Marta Madureira, 
Marta Torrão, Teresa Lima, Tiago 
Albuquerque and Yara Kono. 
It should be noted  that many of 
these illustrators were at the fair, and 

they were involved in several activi-
ties, including a round table discus-
sion where they spoke in public 
about their work.
Illustrations by Teresa Lima, André 
Letria, João Vaz de Carvalho and 
André da Loba were also exhibited in 
selected shops in Bolognaʼs city cen-
tre. Bernardo Carvalho was commis-
sioned to illustrate the city of Bolo-
gna, in his unique style. Bologna as 
seen by Bernardo Carvalho was  the 
theme of an exhibition at the Ham-
melin Association and was made into 
a small colouring book, a tradition 
carried over from previous years.
In addition to the illustrators, some 
writers were also present. Afonso 
Cruz, José Jorge Letria, António Tor-
rado and Isabel Minhós Martins 
shared some secrets of their creativ-
ity with participants, in an informal 
and inspiring conversation at the 
Authorsʼ Café, speaking about their 
personal relationship with writing, 
reading and readers.
The Portuguese presence was also 
enhanced by a stand from the 
Direção-Geral do Livro e das Biblio-
tecas (General Directorate for Books 
and Libraries), which hosted several 

meetings and activities, book pres-
entations and launches and show-
cased an exhibition entitled “100 liv-
ros para o futuro”, (100 books for the 
future). This exhibition publicised and 
promoted the translation of some of 
the best Portuguese authors.
Acting as the headquarters for all 
Portuguese who visited the Fair, 
whether as part of the Portuguese 
delegation or not, including editors, 
agents, journalists, critics and re-
searchers, this presence was signifi-

cant to showcase Portuguese chil-
drenʼs literature. In my opinion, it 
would have added to the success to 
have had some updated written in-
formation to provide to visitors, spe-
cifically publishers, about Portu-
guese authors and illustrators, simi-
lar to what Lituania, Turkey, Croatia 
and many other countries peripheral 
to the great Anglo-Saxon market did.
Six less prominent editors got to-
gether and were present at a stand 
that also received much nternational  
attention. Pato Lógico, Bags of 
Books, Gatafunho, Tcharan, Trinta 
por uma linha and Eterogémeas tried 
to get their work better known and 
attract the attention of foreign pub-
lishers. With some success, it should 
be said. 
The four days of the fair, which were 

intensive with a rich daily programme 
of events, also included the an-
nouncement of several important 
international awards. The writer 
Maria Teresa Andruetto (Argentina) 
and the illustrator Peter Sís (Czech 
Republic)  received the Andersen 
Award.  Dutch author Guus Kuijer 
was the lucky winner of the Astrid 
Lindgren Memorial Award (ALMA).
Next year the Bologna Childrenʼs 
Book Fair will celebrate its 50th An-
niversary. We hope that Portugal´s 
participation, although it will not be 
guest of honour country, will grow 
and multiply.

You can find out more about the Por-
tuguese participation at:
http://portugalbologna2012.com

SPECIAL COVERAGE: LIKE CHERRIES

Portugal in the Bologna Childrenʼs Book Fair

5

http://portugalbologna2012.com
http://portugalbologna2012.com


Language  

Language  

Language  

Language  

Language  Language  Língua 

Língua Língua 

Língua 

Lí
ng

ua
 

Lí
n

g
u

a 
L í

n
g

u
a  

L ín
gua  

L íngua  L íngua  

Prof. Doutor João Costa, 

Linguista da FCSH, UNL

A resposta à pergunta do título 
é evidente: o bilinguismo é van-
tajoso em vários níveis de des-
envolvimento, potencia integra-
ção social e abre perspetivas 
diferentes das que estão dis-
poníveis aos falantes monolin-
gues. Também é hoje absolu-
tamente evidente que o bilin-
guismo não é prejudicial ao 
desenvolvimento da linguagem, 
já que as crianças adquirem, 
de forma espontânea e natural, 
mais do que uma língua, sem 
misturar as propriedades dos 
vários sistemas em aquisição. 

Há dados que nos mostram 
que o bilinguismo não deve ser 
um argumento que sustente 
vantagens ou desvantagens 
cognitivas para os falantes. 
Chamo aqui a atenção para 
dois aspetos. 
Em primeiro lugar, é importan-
te notar que a população mo-
nolingue é minoritária. Mesmo 
sem números oficiais, basta 
pensar no mapa linguístico da 
maior parte dos países, no fac-
to de haver inúmeros países 
em que há uma língua oficial 
que não é falada pelas diferen-
tes comunidades, para se per-
ceber que o bilinguismo é re-
gra e não exceção. Daqui infe-
re-se que seria muito difícil 
perceber, de forma clara, qual 
o papel que um comportamen-
to comum à maior parte dos 
indivíduos poderia assumir en-
quanto indicador de desenvol-
vimento cognitivo.

Por outro lado, o bilinguismo é 
natural, porque as línguas são 
essencialmente iguais. As dife-
renças entre as línguas são 
mínimas e, naquilo que à cog-
nição diz respeito, as suas pro-
priedades fundamentais são 
idênticas, isto é, os princípios 
estruturais que organizam as 
línguas fazem de todas elas 
sistemas muito semelhantes. O 
estudo cuidado das línguas re-
vela-o de forma claríssima. En-
tende-se, portanto, que seria 
estranho que adquirir uma ou 
duas manifestações do mesmo 
objeto natural criasse uma situ-
ação de vantagem ou desvan-
tagem cognitiva.
As vantagens serão, portanto, 
mais externas do que internas. 
Refletir-se-ão na capacidade 
de pensar sobre a língua, no 
estar naturalmente desperto 
para a variedade linguística, 
mas não num qualquer tipo de 
(des)vantagem intelectual.
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Prof. Doutor João Costa, 

Linguist at the New University of Lisbon

The answer to the titleʼs ques-
tion is evident: bilingualism is 
advantageous in several do-
mains of development ; i t 
enhances social integration, 
and opens up perspectives 
different than those available 
to monolingual speakers. Be-
sides, it is by  now absolutely 
obvious that bilingualism does 
not harm language deve-
lopment, since children acquire 
more than one language spon-
t a n e o u s l y a n d n a t u r a l l y, 
without mixing up the proper-
ties of the systems being 
acquired.

Some data show that bilingua-
lism should not be an argu-
ment used for or against the 
idea that there are cognitive 
benefits for the speakers. I 
draw  the readersʼ attention to 
two relevant aspects.
On the one hand, it is impor-
tant to note that the monolin-
gual population is a minority. 
Even in the absence of official 
numbers, if one just thinks of 
the linguistic map of most 
countries, or if one considers 
the fact that there are several 
countries with one official lan-
guage that is not spoken by 
the different communities, it 
becomes obvious that bilingua-
lism is the rule, not the excep-
tion. From this state of affairs, 
it is legitimate to infer that it 
would be difficult to clearly  un-
derstand what the role would 
be for a behavior common to 
most individuals as a marker of 
cognitive development.

On the other hand, bilingualism 
is natural, because languages 
are essentially  equal. The 
crosslinguistic differences are 
minimal, and, in what concerns 
cognition, their fundamental 
properties are identical, that is, 
the structural principles orga-
nizing languages make them 
very  similar systems. The care-
ful study  of languages shows 
this most clearly. As such, one 
can understand that it would 
be strange to assume that 
acquiring one or two manifes-
tations of the same natural ob-
ject would create a case of be-
nefit or disadvantage in cogni-
tive terms.
Alleged advantages will, there-
fore, be more external than 
internal. They  will emerge in 
the ability  to think about lan-
guage, in being naturally  apt to 
understand language variation, 
but not necessarily  in any  type 
of intellectual (dis)advantage.
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Dr. Pedro Mendes, Psicólogo
pedro.g.mendes@netcabo.pt

Na conversa deste mês gostaria 
de vos falar acerca de desenvol-
vimento cognitivo, aquele em que 
pensamos assim que falamos de 
educação. 
O  século XX foi profícuo na cria-
ção de teorias e modelos para 
explicar os comportamentos e os 
seus processos subjacentes. Um 
longo caminho foi percorrido em 
pouco tempo. Em pouco mais de 
meia dúzia de décadas, passá-
mos dos modelos clássicos de 
inteligência centrados na quanti-
dade de conhecimentos para mo-
delos mais qualitativos. Deixou de 
ser tão importante o quanto sei 
mas mais o que sei. Ou assim o 
esperamos... 
Quando falamos de inteligência, 
qual é a primeira coisa em que 
pensamos? Eu arrisco dizer que 
seja “capacidade de aprender e 
de adaptação”. Sou mais inteli-
gente se consigo aprender mais 
coisas do que outra pessoa que 
seja menos inteligente, ou se 
consigo encontrar mais e melho-
res soluções para os problemas 
com que me deparo. E aqui surge 
um primeiro problema, o da uni-
formização e da comparação, 
grande preocupação da psicolo-
gia enquanto ciência. Preciso de 
conseguir medir e depois compa-

rar o indivíduo A com o indivíduo 
B. Mas e se o indivíduo A tiver 
uma inteligência diferente do indi-
víduo B e por isso aprende e re-
solve problemas simplesmente de 
outra forma? 
Apesar de sabermos que o co-
nhecimento depende do contexto 
histórico, social e cultural, pode-
mos afirmar que Albert Einstein 
era mais inteligente do que Fer-
nando Pessoa, Sergei Prokofiev, 
Pina Bausch ou do que Salvador 
Dalí? Penso ser consensual a 
resposta: não! Mas Einstein não 
pintava e Dali não sabia nada de 
física, muito menos quântica. E 
Pessoa compunha mas não mú-
sica, e Prokofiev  não conseguia 
brincar com as palavras...
Na década de 80 do século pas-
sado, Howard Gardner e a sua 
equipa da Universidade de Har-
vard questionou as formas clássi-
cas de definir e medir inteligência 
– capacidade de manipular con-
ceitos verbais e perceção visuo-
espacial – defendendo que estes 
modelos ignoravam grande parte 
das capacidades cognitivas do 
ser humano. Assim, desenvolveu 
um modelo de inteligências múlti-
plas, o qual, para além dos dois 
fatores anteriormente descritos, 
outras inteligências têm lugar 
como a musical, a corporal-cines-
tésica, a existencial ou a intra e 
interpessoal. E podemos ainda 
falar na tão popular inteligência 
emocional, conceito não exclusivo 
mas profundamente identificado 
com Daniel Goleman na década 
de 90 do século XX. 
Estes modelos de olhar a inteli-
gência como algo diverso e com-
plexo, associados com os novos 
conceitos da neurologia relacio-
nados com a plasticidade cere-

bral, a comprovada capacidade 
de criar novas sinapses (ligações) 
em função de novas experiências 
ou estímulos - definindo o cérebro 
e as consequentes funções cogni-
tivas como dinâmicas e mutáveis 
- traz novas responsabilidades 
aos educadores em geral. Obriga 
a conhecer bem o nosso educan-
do, quais são as suas potenciali-
dades e fraquezas, cognitivamen-
te falando, de forma a respeitar o 
seu estilo cognitivo e possibilitar-
lhe aprender e desenvolver aquilo 
em que pode ser muito bom, em 
vez de insistir em ideias pré-con-
cebidas de formação e informa-
ção que só conduzem a frustra-
ção e insucesso para ambas as 
partes. 
Tal como o cérebro e a inteligên-
cia, este processo obriga a flexibi-
lidade por partes dos educadores. 

Flexibilidade nas propostas, nos 
materiais, na necessidade de ex-
por os educandos aos mais vari-
ados estímulos. De trabalhar 
cada vez mais em equipas multi-
disciplinares (existentes ou cria-
das) de forma a apresentar aos 
educandos um leque diversificado 
de ofertas formativas. Isto tudo 
para irmos ao encontro das suas 
múltiplas, variadas e preciosas... 
inteligências. 
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Dr. Pedro Mendes, Psychologist 
pedro.g.mendes@netcabo.pt

This month I would like to talk 
about cognitive development, the 
more explicit when we talk about 
education. 
During the twentieth century  sev-
eral theories and models were 
created in order to explain behav-
iours and its related processes. A 
long way  was done in a short pe-
riod of time. In six or seven dec-
ades the classic models of intelli-
gence quantitatively  centred were 
replaced by  qualitative ones. 
More important than how much I 
know is what I know. Or we opti-
mistically hope so…
When we talk about intelligence, 
what first comes into our minds? I 
take the risk of saying that may be 
the “learning and adaptation abil-
ity”. I am more intelligent if I am 
able to learn more than someone 
else less intelligent than me, or if I 
am capable to find more and bet-
ter solutions to the problems I 
face. Here a first critique comes 
out, the problem of standardizes 
and compare individuals, some-
thing definitive in scientific psy-
chology. I need to be able to 
evaluate subject A and latter 
compare with subject B. But what 

if the subject A has a different in-
telligence from subject B, learning 
and solving problems nothing but 
that in a different way?
Although we know that the knowl-
edge is dependent on the histori-
cal, social and cultural context, 
can we say that Albert Einstein 
was more intelligent than Fer-
nando Pessoa, Sergei Prokofiev, 
Pina Bausch or Salvador Dalí? 
Consensually  we agree that is not 
the case. But Einstein was not 
able to paint and Dalí didnʼt know 
anything about physics, especially 
quantum physics. And Pessoa 
was a composer but not a music 
composer, and Prokofiev  could 
not play with the words… 
In the eighties, Howard Gardner 
and his University  of Harvardʼs 
team disagreed from the classical 
definition and the methodology 
used to measure intelligence – 
capacity  to manipulate verbal 
concepts and spatial, visual per-
ception – arguing that those mod-
els ignore most of human cogni-
tive abilities. He developed a mul-
tiple inteligence model, which be-
sides the two factors previously 
described, also take into account 
the musical, bodily, existential, the 
intrapersonal or the interpersonal 
intelligence. Apart from these we 
can also talk about the popular 
emotional intelligence, concept 
not exclusively  developed but 
deeply  associated to Daniel Go-
leman in the nineties. 
These psychological models as-
suming the intelligence as a di-
verse and complex construct, to-
gether with the new neurological 

concepts of brain plasticity, the 
empirically based capacity  of cre-
ate new connections (synapses) 
according to new  experiences or 
stimulus, affirming the brain and 
the consequent cognitive human 
abilities as dynamic and change-
able – bring new challenges to all 
educators. We have to deeply 
know the child or youngster, 
which are their cognitive strengths 
and weaknesses in order to re-
spect their cognitive style and this 
way  explore the potential instead 
of follow conceived ideas on edu-
cation which will lead to frustration 
and increase the probability  of not 
get good results. 

To make it possible, as the brain 
and intelligence, this means that 
parents, teachers or other educa-
tors must be flexible: about the 
work proposals, materials and the 
need of expose them to a wide 
range of stimulus. They must 
work in existing or new multidisci-
plinary  teams due to the need to 
have access to a wide range of 
information. Only  this way we can 
explore and stimulate their multi-
ple, diverse and precious… intel-
ligences. 
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SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento de José Lima

BES London Branch

Quem é?
Sou o José Lima, um jovem 
Bracarense de 32 anos e que já 
cá está há 4 (como o tempo 
passa rápido)....
 
O que faz?
Fiz Relações Internacionais na 
Universidade do Minho e andei 
um ano pela ex-União Soviética 
(Polónia, Warsaw University) em 
Business Administration. 
Comecei a trabalhar primeiro na 
área seguradora, após a qual 
entrei   no BES em Portugal e, 
algum tempo depois, concorri 
para Londres onde fui muito 
bem recebido. Neste momento 
faço Business develepment  
para o BES em Londres. Em 
miúdos e em bom português, 
faço a gestão de clientes e 
prospeção de parcerias estraté-
gicas com vista a aumentar a 
presença do BES no Reino Uni-
do.

Fala português no seu traba-
lho?
Com alguma regularidade. Sen-
do um banco português é natu-
ral que a língua mais falada seja 
a de Camões. O  que não quer 

dizer que seja a toda a hora até 
porque temos muitos clientes de 
várias nacionalidades e com os 
quais me dá imenso prazer falar. 
Aprende-se sempre qualquer 
coisa nova, tanto linguisticamen-
te como culturalmente, o que me 
dá imenso gozo.

Em que circunstâncias usa o 
português? Com quem fala 
português?
No dia a dia, geralmente falo 
português  com alguns clientes e 
colegas, pais e amigos. Fora do 
trabalho falo inglês e o que mais 
vier. Sempre tive muita queda 
para línguas e facilmente as 
aprendo. Já tenho 6 no reportó-
rio. Só me falta mesmo   o man-
darim para virar poliglota. Adoro 
aprender os coloquialismos de 
diferentes nacionalidades. Acho 
que realmente são uma maneira 
de travar amizades e fazer com 
que sejamos menos tímidos. 
Ajudam realmente a "quebrar o 
gelo".

Lê/escreve em português?
Leio todos os dias os jornais 
portugueses como se de um ato 
religioso se tratasse. Além des-
tes, leio muitos jornais e revistas 
ingleses (Financial Times, The 

Economist, Wired magazine, 
Cato Institute, etc.) e até tenho 
alguns nos meus favoritos do 
Google em espanhol e francês 
para saber o que se passa com 
os nossos vizinhos aos olhos de 
quem lá vive e não através dos 
nossos telejornais ou jornais na-
cionais pois falam sempre muito 
dos outros sem nunca saberem 
o que está por trás das questões 
ou sem nunca lá terem estado. 
Aliás, às vezes é triste ver que 
os nossos jornais simplesmente 
fazem copy paste das notícias 
dos outro e depois limitam-se a 
traduzir.

Dominar a arte da escrita é um 
trabalho que exige prática e de-
dicação. Não existem fórmulas 
mágicas: o exercício contínuo, 
aliado à leitura de bons autores, 
e a reflexão são indispensáveis 
para nos exprimirmos.

Qual é a sua língua das 
emoções?
A minha língua das emoções é e 
sempre será o Português. Mes-
mo para as palavras menos bo-
nitas mas que exprimem a dor e 
frustração típicas de quem é 
Sportinguista. 

Foto  Minerva Bloom http://simple.fotopedia.com/items/moonrisings-4OMn0KFWE4U
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BEING PORTUGUESE, WORKING IN ENGLISH

Testimony of José Lima

BES London Branch

Who are you?
Iʼm José Lima, a young man of 
32 years old, from Braga. Iʼm 
here for 4 years (time goes by…)
 
What do you do?
I studied International Studies in 
University  of Minho and Busi-
ness Development for a year in 
the ex-URSS (Pologne, Warsaw 
University).

I started to work first in insur-
ance and then I was hired by 
BES (Bank Espírito Santo), in 
Portugal. Later on, I applied for a 
place in London, where I was 
most welcome. At the present 
moment, I do business devel-
opment in BES London. This 
means that I manage clients and 
I search for strategic partner-
ships in order to increase BESʼ 
presence in the United Kingdom.

Do you speak Portuguese at 
work?
Frequently. As I work in a Portu-
guese bank itʼs normal that the 
language in use is that of 
Camões. But itʼs not all the time, 
because we have clients from 
different nationalities with whom 

I really  enjoy talking. We always 
learn something new, both lin-
guistically  and culturally  and this 
makes me feel really good. 

In what circumstances do you 
speak Portuguese? With who?
Daily, I usually  speak Portu-
guese with some of my  clients, 
colleagues, parents and friends. 
Outside work, I speak English 
and anything that goes. I always 
have been good with languages 
and I learned them easily. I al-
ready  have 6 languages in my 
repertoire. I only  lack Mandarin 
to really become polyglot. I love 
to learn colloquialisms from dif-
ferent languages. I think they are 
a good way  of making friends 
and to become less shy. They 
really help to “break the ice”. 

Do you read/write in Portu-
guese?
I read Portuguese newspapers 
everyday, as if it was a religious 
act. Besides that, I also read 
several English newspapers and 
magazines (Financial Times, 
The Economist, Wired Magazin, 
Cato Institute, etc).  And I also 
have some of my  Google favor-
ites in Spanish and French, to 
know what is happening with our 

neighbors , from the perspective 
of those living there rather than 
from our tv  news or newspapers. 
They  talk a lot about others 
without discovering the reasons 
behind the issues and without 
being there. Sometimes, itʼs sad 
to see that our newspapers only 
use copy&past from other coun-
tries news and they  just translate 
them.

To master the art of writing is a 
work that demands practice and 
dedication. There is no magic 
formula: continuous practice, 
together with the reading of good 
authors, and reflection are need-
ful in order to express ourselves. 

What is your language of emo-
tions?
My language of emotions is and 
always be Portuguese. Even the 
less beautiful words, that ex-
press frustration and pain typi-
cally  suffered by  a Sporting Lis-
bon fan. 

Foto  Minerva Bloom http://simple.fotopedia.com/items/moonrisings-4OMn0KFWE4U
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University of Glasgow / Instituto Camões

A adequação de conteúdos didáti-
cos aos alunos subjaz a qualquer 
atividade de um professor, mesmo 
que involuntariamente. Aos mais 
crescidinhos ensinamos o género 
dos substantivos e adjetivos com 
exemplos de relações sociais (um 
amigo interessante / uma amiga 
interessante), mas com os mais 
pequenos usamos referentes do 
que percebemos, ou julgamos, ser 
a sua realidade (um menino grande 
/ uma menina grande). São estes 
apenas alguns exemplos, dirigidos 
ao que presumo ser o público-alvo 
deste boletim. A preocupação não 
é nova, nem mais complicada ago-
ra que antes. O  manual didático 
para o ensino de português como 
língua materna, que foi a Cartinha 
com os preceitos e mandamentos 
da Santa Madre Igreja (1539), de 
João de Barros, reflete logo no títu-
lo a preocupação de conteúdo/pú-
blico-alvo, a qual desenvolveu na 
sua Gramática da Língua Portu-
guesa, seguida de Diálogo em lou-
vor da nossa linguagem (1540), 
destinada a mininos e moços.1
O reverso da medalha é que nem 
sempre os conteúdos se adequam 
a quem são dirigidos. Os proble-
mas que daí advêm podem ser de 
vária ordem, e são tão variados 
quantos são os manuais de portu-
guês para estrangeiros que exis-
tem. Qualquer manual novo prome-
te sempre, de uma forma ou de 
outra, “colmatar” uma deficiência 
no mercado, “oferecer”  uma nova 
abordagem a um problema que se 
assume ser comum (ao público 
alvo).
Contudo, não se trata de um pro-
blema meramente teórico: o meu 
público-alvo, que são jovens uni-

versitários (normalmente entre os 
17 e 21 anos), falantes nativos (ou 
não) de inglês, por vezes falantes 
de outras línguas (normalmente 
espanhol), é distinto do público-al-
vo de Edimburgo. O meu público-
alvo tem outras condicionantes so-
ciais e culturais, como a questão da 
religião que assola abertamente a 
divisão política na Irlanda do Norte, 
e que, em Glasgow, é um segredo 
de que não se fala (mas que exis-
te). Por isso, a maior parte dos 
meus alunos escoceses continuam 
a ser católicos. Em Glasgow, os 
alunos muito raramente são falan-
tes de uma língua herdada.
O público-alvo de outros padece de 
condicionantes diferentes, como a 
perceção (falaciosa) de apenas os 
meninos com educação privilegiada 
terem acesso às universidades de 
Oxbridge. As variedades crescem 
ainda mais considerando a etnia 
dos alunos, a miscigenação, os 
fatores socioeconómicos do agre-
gado familiar, e mais isto e mais 
aquilo.
Já se vê que, por mais que o pro-
fessor tente levar todos estes fato-
res em consideração, a tentativa 
resulta, no mínimo, impraticável. 
Haverá sempre um menino que 
não faz ioga ou não coleciona co-
lheres do século XVII, e o professor 
fica, assim, aquém das suas pró-
prias expectativas em relação à 
aula planeada.
Em última análise, a variedade do 
público-alvo é igual ao número de 
aprendentes (são todos diferentes). 
Contudo, paralelamente a esta no-
ção, e por razões práticas, reduz se 
essa variedade, por exemplo, a 
faixas etárias (são todos iguais). Há 
toda uma literatura de psicologia da 
aprendizagem que se dedica a es-
tudar esta variedade e a sua ho-
mogeneização, considerando fato-
res como a sua capacidade de abs-
tração, o seu desenvolvimento psi-
cossocial e afetivo, entre outros.
No dia-a-dia, resolvemos a questão 
pela delineação pessoal do que 
aceitamos e excluímos como con-
dicionantes – por exemplo, a idade 
é um fator importante, os interes-
ses em ioga (pelo menos, na Escó-
cia...) talvez já não afetem tanto as 

nossas opções na adequação de 
conteúdos...
Mas o problema com os limites 
pessoais é que são ambíguos e 
variáveis, assentes na perceção 
empírica do mundo à nossa volta e 
no nosso senso comum. Por isso, 
por causa de um erro de juízo feito 
em boa-fé, deparamos com turmas 
onde uma aula funciona, e outras, 
congéneres, onde a aula não pro-
duz os mesmos resultados.
Então, que fazer? Qual seria o 
mundo ideal? Lembremo-nos do 
caso de Sophia de Mello Breyner 
Andresen, que, ao escrever os 
seus contos infantis, os ia lendo 
aos filhos conforme os escrevia, 
mudando a linguagem aqui, alte-
rando o enredo acolá... Enfim, ade-
quando o seu conteúdo ao seu 
público.2 A comparação pode pare-
cer um pouco inútil porque Sophia 
escrevia contos infantis para um 
reduzido grupo de crianças bem-
comportadinhas, e não tinha de 
ensinar turmas de trinta e poucos 
alunos várias vezes ao dia, em es-
colas e ambientes sociais diferen-
tes. Mas como escritora e como 
mãe, Sophia compreendia tanto 
uma, como a outra, parte desta 
equação: o público, que eram os 
filhos, e o conteúdo, que eram as 
suas histórias. No entanto, e é aqui 
que reside o ponto da questão, de-
vemos ler aqui mais que uma ade-
quação do conteúdo ao público: é a 
questão do adequador do conteúdo 
ao público. Se estas mesmas histó-
rias são hoje clássicos da literatura 
portuguesa, são-no pela forma 
como o adequador soube resolver 
a questão. Por isso, talvez a res-
posta ao problema não se encontre 
tanto no público ou no conteúdo, 
mas talvez mais no adequador, o 
elemento com maior capacidade de 
influenciar o processo de causa-e-
feito que condiciona uma aula.
_____________________________

1 Maria Leonor Carvalhão Buescu, 
Gramáticos Portugueses do Século XVI, 
Biblioteca Breve, 18 (Lisbon: Instituto de 
Cultura Portuguesa, 1978), p. 41.
2 “Sophia de Mello Breyner Andresen 
fala a Eduardo Prado Coelho”, Revista 
ICALP, 6 (1986), 60-77 (p. 63).

NEW TO PORTUGUESE

Os conteúdos adequados de Sophia
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Ensuring that the syllabus taught is 
suitable and adequate for students 
lies at the heart of every teacherʼs 
decision. With older pupils we will 
discuss gender agreement with ex-
amples of social relationships (um 
amigo atraente  / uma amiga 
atraente |  an attractive [male] friend / 
an attractive [female] friend), whilst, 
for a younger audience, we will 
choose examples from what we be-
lieve to be their reality (um menino 
grande  / uma menina grande | a tall 
boy / a tall girl). And these are but a 
few examples, aimed at what I pre-
sume to be the target audience of 
this newsletter. This is not a new 
concern, nor is it more complicated 
now than before. The Portuguese 
language coursebook that, in effect, 
was João de Barrosʼ 1539 Cartinha 
com os preceitos e mandamentos 
da Santa Madre Igreja (Letter with 
the Precepts and Commandments of 
the Holy Mother Church), states this 
concern in its very title. Barros then 
transposes this central concern to 
his following Gramática da Língua 
Portuguesa, seguida de Diálogo em 
louvor da nossa linguagem (Portu-
guese Language Grammar, Fol-
lowed by a Dialogue in Praise of our 
Language), published in 1540, and 
aimed at mininos e moços (boys and 
youths).1
Contents are not always suitable for 
target audiences. The difficulties are 
plentiful, and we could even say that 
there are as many difficulties as 
there are coursebooks of Portu-
guese as a Foreign Language. Each 
new coursebook promises to ʻad-
dressʼ a shortcoming in previous 
textbooks or ʻofferʼ a new approach 
to a problem assumed to be com-
mon (to a target audience).

Nonetheless, this is not a purely 
theoretical problem: my target audi-
ence are young university students, 
usually between 17 and 21 years of 
age, speakers of English (some na-
tives, some not), often with a com-
mand of Spanish. It is different from 
the target audience of my col-
leagues in Edinburgh, just down the 
road. My target audience is condi-
tioned by other cultural and social 
variants, such as the religious issue 
usually associated with Northern 
Ireland, and which also exists in 
Glasgow (covertly, but there none-
theless). In Glasgow, my students 
are rarely speakers of Portuguese 
as a heritage language.
The target audience of others is 
conditioned by other factors, and the 
variations grow exponentially when 
one considers ethnicity, their familyʼs 
socio-economic circumstances, and 
this and that.
Try as we might to consider all these 
factors in our decision making proc-
ess, the outcome will be, at least, 
unfeasible to put into practice in full. 
There will always be someone who 
does not collect seventeenth-century 
spoons or does not do yoga, generat-
ing a feeling in the teacher of having 
fallen short of his/her own expecta-
tions in relation to the planned class.
Ultimately, the variety of the target 
audience is that of the number of 
learners (they are all different). How-
ever, parallel to this notion, and for 
practical reasons, we trim down that 
variety; for example, to age groups 
(they are all the same). There is a 
whole field of psychology dedicated 
to the study of this variety and its 
homogenisation, taking into consid-
eration factors such as the studentsʼ 
capacity for abstract thought, their 
psycho-social and emotional devel-
opment, amongst other factors
We solve this dilemma by setting our 
own boundaries of what we will ac-
cept or reject as suitable conditions: 
for example, we tend to consider 
age as a suitable factor, whilst an 
interest in yoga (at least in Scotland) 
might not have such a bearing on 
our choice of suitable content...
However, the problem with personal 
boundaries is that these are am-
biguous and variable, relying on our 

empiric perception of the world 
around us and on our common 
sense. Thus, because of an error 
made in good faith, we find that 
something that works in one class, 
does not work in another class of 
comparable scope.
What to do? What would the ideal 
situation be? The Portuguese author 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
comes to mind. When she was writ-
ing her short-stories for children, she 
would read them to her own children 
and would use the feedback to make 
changes in the language, adapt the 
plot... Alas, making her content suit-
able for her audience.2 The com-
parison might seem somewhat far-
fetched, since Sophia wrote for an 
audience made up  of small well-
behaved children and she did not 
have to teach classes of thirty-odd 
pupils, several times a day, in differ-
ent schools and different social envi-
ronments. However, as a writer and 
as a mother, Sophia knew well both 
sides of this question: the audience 
(her own children) and the content 
(her own stories). Herein lies the 
crux of the matter, for it is more than 
simply making the content suitable  
for an audience: the answer might 
lie with the content provider. If her 
short-stories are now classics of 
Portuguese literature, it is because 
of the way the provider (Sophia) ap-
proached the predicament. As a 
teller of tales, intuition will have 
played a big part in her craft, sens-
ing what to say and how, by trial and 
error, guided by an aesthetic guiding 
star. Therefore, maybe the answer 
to the problem is not to be found in 
the content or the audience, but 
rather on the provider, who, ulti-
mately, is the element of this equa-
tion with a greater capacity to influ-
ence the cause-effect process that 
conditions a class.
_____________________________

1 Maria Leonor Carvalhão Buescu, 
Gramáticos Portugueses do Século XVI, 
Biblioteca Breve, 18 (Lisbon: Instituto de 
Cultura Portuguesa, 1978), p. 41.
2 “Sophia de Mello Breyner Andresen fala 
a Eduardo Prado Coelho”, Revista 
ICALP, 6 (1986), 60-77 (p. 63).
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RECURSOS / RESOURCES

Ler em Português, 
em todas as idades

Sugestões por
Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

As sugestões de leitura 
que apresentamos sāo de 
obras para várias idades e 
níveis de proficiência lin-
guística. Aproveitemos que 
a noite começa mais cedo 
e nos leva para casa para 
ler. Sozinhos ou em famí-

lia, que a leitura deve ser ao gosto de cada um.

LIVROS INFANTIS / CHILDRENʼS BOOKS

Ir e Vir
Texto de Isabel Minhós Martins e ilustração de 
Bernardo Carvalho (2012), Planeta Tangerina

Na Terra não somos os únicos a percorrer gran-
des distâncias. Há muitos animais que percorrem 
muitos e muitos quilómetros, em busca de alimen-
to, de terras amenas ou de um bom lugar para ter 
as suas crias. 
ʻIr e Virʼ acompanha as viagens extraordinárias 
das andorinhas-árticas, das borboletas-monarca 
ou dos gnus africanos e leva-nos a refletir sobre o 

modo como vivemos e nos 
movimentamos, por vezes 
pondo em risco o frágil 
equilíbrio do nosso plane-
ta.

Ir e Vir (Coming and 
Going)
Written by Isabel Minhós 
Martins and illustrated by 
Bernardo Carvalho (2012), 
Planeta Tangerina

On Planet Earth it is not 
just human beings who have to travel long dis-
tances. There are many animals that travel mile 
after mile searching for food or the best places to 
give birth to their young. 
‘Ir e Vir’ follows the extraordinary journeys of arctic 
sparrows, the monarch butterflies and gnus, and 
makes us stop and think about the way we live 
and move around, sometimes endangering the 
fragile balance of our Planet. 

Pinguim
Texto de António Mota e ilustrações de Alberto Fa-
ria, (2010), Edições Gailivro

Carlos é um rapaz sonhador e sem jeito para jogar 
futebol. Deseja ser alguém especial e até se vê 
como um herói, em sonhos.
Numa noite de dezembro encontra um cão numa 
caixa de sapatos. Como a sua mãe não gosta de 
bichos, o avô aceita ficar com o animal. E os dois 
descobrem que este é um bicho muito diferente 
dos que tinham co-
nhecido. Começaram 
a chamar-lhe pin-
guim. Mas porquê 
escolher esse nome 
para um cão?
É uma história de 
afetos diferentes, en-
tre pessoas e ani-
mais.

Pinguim (Penguin) 
Written by António 
Mota and illustrated 
by Alber to Far ia, 
(2010), Edições Gailivro

Carlos is a young boy and a  dreamer but he can’t 
play football very well. He dreams of being some-
one special, even a hero.
One night in December he finds a little dog in a 
shoebox. His mother is not very fond of animals, 
so his grandfather agrees to look after the dog. 
The boy and his grandfather discover that this 
animal is rather different compared to those  they 
know. They call him Penguin. But why choose that 
name for a dog?
This is a story about different types of affection, 
between humans and animals.

Outra Vez!
Texto e ilustração de Emily Gravett, (2011), Livros 
Horizonte

Cedric gosta muito de 
ouvir uma história antes 
de ir dormir. Está na hora 
de ir para a cama e de a 
mãe lhe ler o seu livro 
favorito. Só há um pe-
queno problema. Cedric 
gosta tanto daquela his-
tória que podia ouvi-la 
Outra Vez…. e Outra 
Vez… e Outra Vez… 
Mas Cedric é um dragão 
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e isso pode ter consequências incendiárias.

Outra Vez! (Not Again!)
Written and illustrated by Emily Gravett, (2011), 
Livros Horizonte

Cedric loves to be read a story at bedtime. It is 
when he goes to bed and his mum reads his fa-
vourite book to him. But there is just a small prob-
lem. Cedric likes that story so much that he could 
listen to it Again. …and Again…. and Again… But  
Cedric is a Dragon and the consequences can be 
‘fiery’.

LIVROS JUVENIS / TEENAGERSʼ BOOKS

Umas Férias com Música
Texto de Ana Saldanha, Ilustração de Pedro Brito 
(2010), Editorial Caminho

Cláudia e os seus amigos, Eva e Podre, partem 
de viagem até um festival de música numa pe-
quena cidade francesa.
No meio de divertidos diálogos há algumas inte-
ressantes referências culturais e/ou literárias (por 
exemplo, Brahms, Camões, Eça, o Mosteiro de 
Saint Martin) e várias peripécias que deixam o lei-
tor interessado - um músico que parece o Drácula, 
um comboio descapotável, precipícios tremen-
dos… e muito calor, a convidar a uns gelados com 

merengue.

Umas Férias com Músi-
ca, (An Holiday with Mu-
sic) 
Written by Ana Saldanha 
and Ilustrated by Pedro 
Brito (2010), Editorial 
Caminho

Claudia and her friends, 
Eva and Podre, sett off 
on a trip to a music fes-
tival in a small French 
town.
Amongst much amusing 
dialogues there are inte-
resting cultural and/or 
literary references (for 

instance to Brahms, Camões, Eça, the Monastery 
of Saint Martin) and several incidents that catch 
the reader’s attention – a musician who looks like 
Dracula, a convertible train, horrendous precipi-
ces…. and so much heat, compelling you to have 
ice cream and meringue.

O Urso e o Gato Selvagem
Texto de Kazumi Yumoto e Ilustrações de Komato 
Sakai, Tradução de António Barrento (2011), 
Bruaá Editora

Este é um livro para leitores de todas as idades, 
que aborda de uma maneira bela e delicada o 
tema da morte e do luto. É uma obra sobre a tran-
sição, sobre a dor da perda e sobre a solidão, mas 
também sobre o poder curativo e regenerador da 
amizade e da música.
Dá-nos a conhecer um urso consumido pela tris-
teza provocada pela morte do seu amigo passari-
nho. Incapaz de aceitar o sucedido e adiando a 
despedida eminente, tudo mudará ao conhecer 
um gato selvagem, que o ajudará a recuperar e a 
seguir caminho.

O Urso e o Gato Selvagem, (The Bear and the 
WildCat)
Written by Kazumi Yumoto and Ilustrated by Ko-
mato Sakai, Portuguese translation by António 
Barrento (2011), Bruaá Editora

This is a book for readers of all ages, that delica-
tely and beautifully deals with the subject of death 
and mourning. This story is about transition, about 
loss and grief and about loneliness, but it is also 
the healing and regenerating power of friendship 
and music.

The story follows Bear's grievieng journey fol-
lowing the death of his best friend, a little bird, 
dying. Unable to accept the facts and putting off 
saying goodbye, a dramatic change occurs after 
Bear meets a Wildcat who will help him to recover 
and have a new beginning.
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LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS / 
BOOKS FOR THE GROWN UP

Cão Como Nós
de Manuel Alegre (2002), Dom Quixote

Kurika, um Épagneul breton com "manchas casta-
nhas e uma espécie de estrela branca no meio da 
cabeça" é a personagem principal deste livro.
Como nós porque é parte da família (acompanhou 
o escritor e a família ao longo da sua vida), sabe 
da amizade, uma amizade que vai da cumplicida-
de ao conforto (é o melhor amigo do homem), pro-
tege a criança, consola o dono, pressente a des-
graça, ʻchoraʼ a morte. Kurika, com uma vincada 
personalidade, rebelde, caprichoso e nem sempre 
obediente, tem ao mesmo tempo um enorme po-
der com o seu olhar dócil.
Faz-se presente através das memórias de seu 

dono, o narrador, inter-
caladas com as emo-
ções que este nos 
transmite pelo vazio 
que sente com a sua 
ausência física. Um 
belíssimo poema de 
amor de um homem a 
um cão. Como nós.

Cão Como Nós(Dog, 
Like us)
written by  Manuel 
Alegre (2002), Dom 
Quixote

Kurika, an Épagneul 
breton with "brown 
patches and a kind of 
star white star in the 
middle of his head", is 

the main character of this book.
Like us because he is part of the family (he was a 
companion to the writer and his family throughout 
his life),because he knows what  friendship is like, 
a friendship that can be complicity or comfort (he 
is man's best friend, protects children, comforts 
his master, feels when disgrace beckons, “weeps” 
for death). Kurika, a strong character, rebel, ca-
pricious and not always obedient, holds great 
power in his docile gaze.
He is present through the memories of his master, 
the narrator, memories that are interspersed with 
the emotions he conveys as a result of the empti-
ness he feels following Kurika’s physical absence. 
It is a beautiful love poem from a man to a dog. 
Like ourselves.

No meu peito não cabem Pássaros , de Nuno Ca-
marneiro (2011), Dom Quixote

Neste romance o autor reúne três personagens que 
nunca se cruzam: uma personagem de Kafka, Pessoa 
e Borges. Em 1910, a pas-
sagem de dois cometas 
pela Terra semeou uma 
onda de pânico. Em todo o 
mundo, pessoas enlouque-
ceram, suicidaram-se, cru-
cificaram-se, ou simples-
mente aguardaram, cala-
das e vencidas, aquilo que 
acreditavam ser o fim do 
mundo. Nessa altura esta-
vam vivos os protagonistas 
deste romance, três ho-
mens demasiado sensíveis 
e inteligentes para poderem 
viver uma vida normal, com 
mais dentro de si do que 
podiam carregar. Apesar de 
separados por milhares de 
quilómetros, as suas vidas 
revelam curiosas afinidades. Enquanto os seus con-
temporâneos se deixaram atravessar pela visão trágica 
dos cometas, estes foram tocados pelo génio e conde-
nados, por isso, a transformar o mundo. Cem anos de-
pois, ainda não esquecemos nenhum deles. Escrito 
numa linguagem bela e poderosa, No Meu Peito não 
Cabem Pássaros é um romance sobre as circunstânci-
as, quase sempre dramáticas, que influenciam o nas-
cimento de um autor e a construção das suas persona-
gens. 
http://www.youtube.com/watch?v=NXtov5fEJcQ

No meu peito não cabem Pássaros , (I donʼt have 
room for birds in my chest), written by Nuno Ca-
marneiro (2011), Dom Quixote
In this novel the author gathers three characters that 
never come across each other: a character taken from 
Kafka, Pessoa and Borges.
In 1910 two comets passing Earth cause a wave of 
panic. All around the world people went mad, commit-
ted suicide, crucified themselves, or, just waited, qui-
etly and helpless, for what they believed was the end of 
the world.The three characters in the novel were alive 
during this period. They were three men who were too 
sensitive and intelligent to be able to lead a normal 
live, carrying more inside themselves than they were 
really  able to. Despite living miles apart, their lives re-
veal curious affinities. Whilst their contemporaries let 
themselves be influenced by the tragic vision of the 
comets, they were touched by genius and, therefore, 
condemned to transform the world. One hundred years 
later none of them is forgotten.
Written in a beautiful and powerful style, No Meu Peito 
não Cabem Pássaros is a novel about the circum-
stances, almost always dramatic, which influence the 
way an author begins to write and how he creates his 
characters.  
http://www.youtube.com/watch?v=NXtov5fEJcQ

http://www.youtube.com/watch?v=NXtov5fEJcQ
http://www.youtube.com/watch?v=NXtov5fEJcQ
http://www.youtube.com/watch?v=NXtov5fEJcQ
http://www.youtube.com/watch?v=NXtov5fEJcQ
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Por Equipa da Coordenação 

Propomos materiais didáticos que podem ser usados para estudo autónomo, com o apoio dos pais ou em sala de 
aula. Trata-se apenas de sugestões de atividades para uma partilha de práticas sobre aspetos essenciais do ensi-
no da língua. 

Leia atentamente a seguinte lista de palavras:

blocos de notas, folhas, dados, multa, jacinto, martelo, garrafa, este, remo, dinheiro, poder, ma-
linha, cuecas, pistola, convites, carta, embrulho, folha, iPhone, frasquinho de urina, computador, 
aparelho, blues, vassoura, arco-íris, espada, cana, saco de plástico, seringa, exigências, sumo, 
outro, anel, telefone, chapéu, ferramenta, sabedoria, revólver, guia, contrato, disco, sondagens, 
hip-hop, colunas de som, fios, café, faturas, tampa, trunfos, caneca, lata, vídeos, telecomando, 
guitarra, euros, programa de festas, rock, anotações, papéis, folclore, taça, pontos, batata 
quente, roupa colorida, pássaro, pau, livro, borracha, programa de informática, verde, isto, jor-
nal, raqueta, malas, documentos, casca, estaca, papel, mapa, petróleo, picaretas, cartazes, dó-
lares, caneca, chávena, garrafão, laboratórios, aguarela, mala, chave do apartamento, fado, 
trunfos, beijos, caixa negra, perfume, iPad2, recordações, músicas, feijões, saudades. 

1. Indique o que pode transportar na mão:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Indique o que escolheria para fazer uma viagem:

Indique o que:

Indique o que: 
se parte sem mais nem menos ________________________________________
se rasga facilmente _________________________________________________
é colorido aos olhos _________________________________________________
é cheiroso  ________________________________________________________
voa com o vento  ___________________________________________________
é agradável para si __________________________________________________
é desagradável _____________________________________________________

de núpcias 
(ou noivado)

de negócios (em Londres, na 
China, etc.). de lazer

1

2

3

NUNCA 
escolheria Escolheria SEMPRE

1

2

3
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Construa frases combinando as expressões das colunas A e B:

Agrupe as palavras em diferentes categorias

Desenhe, à sua escolha, dois dos seguintes conceitos:

% Saudade, recordações, sabedoria, exigências, fado.

A B

disseram ao Harry Potter que chapéus há muitos. O Pato Donald 

tem os trunfos na mão. A Cinderela

está entre a espada e a parede. Os Transformers

passou a batata quente à Branca de Neve.  O Super-homem

está saído da casca. O Gormiti Ovo 

ObjetosObjetos Estilos musicais Equipamentos tec-
nológicos Acessórios

Leves Pesados



Nível de competência B2

Há muitos anos viveu na Pérsia um grão-vizir - nome 
dado naquela época aos chefes dos governos -, que 
gostava imenso de ler. Sempre que tinha de viajar ele 
levava consigo quatrocentos camelos, carregados de 
livros, e treinados para caminhar em ordem alfabética. 
O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo Baal, 
e assim por diante, até ao último, que atendia pelo 
nome de Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre 
patas. Quando lhe apetecia ler um livro o grão-vizir 
mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, 
não descansando antes de encontrar o título certo.
Um dia a caravana perdeu-se no deserto. Os quatro-
centos camelos caminhavam em fila, uns atrás dos 
outros, como um carreirinho de 
formigas. À frente da cáfila, que é 
como se chama uma fila de came-
los, seguiam o grão-vizir e os seus 
ministros. Subitamente o céu escu-
receu, e um vento áspero começou 
a soprar de leste, cada vez mais 
forte. As dunas moviam-se como 
se estivessem vivas. O  vento, car-
regado de areia, magoava a pele. 
O grão-vizir mandou que os came-
los se juntassem todos, formando 
um círculo. Mas era demasiado 
tarde. O  uivo do vento abafava as 
ordens. A areia entrava pela roupa, 
enfiava-se pelos cabelos, e as 
pessoas tinham de tapar os olhos 
para não ficarem cegas. Aquilo 
durou a tarde inteira. Veio a noite e 
quando o Sol nasceu o grão-vizir 
olhou em redor e não foi capaz de 
descobrir um único dos quatrocentos camelos. Pen-
sou, com horror, que talvez eles tivessem ficado enter-
rados na areia. Não conseguiu imaginar como seria a 
vida, dali para a frente, sem um só livro para ler. Re-
gressou muito triste ao seu palácio. Quem lhe contaria 
histórias?
Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns 
aos outros por cordas, e conduzidos por um jovem 
pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de 
areia até uma região remota do deserto.
Durante muito tempo caminharam sem rumo, aos cír-
culos, tentando encontrar uma referência qualquer, um 
sinal, que os voltasse a colocar no caminho certo. Por 
toda a parte era só areia, areia, e o ar seco e quente. 
À noite as estrelas quase se podiam tocar com os de-
dos.
Ao fim de quinze dias, vendo que os camelos iam 
morrer de fome, o jovem pastor deu-lhes alguns livros 
a comer. Comeram primeiro os livros transportados 
por Aba, ou seja, todos os títulos começados pela letra 
A. No dia seguinte comeram os livros de Baal. Trezen-

tos e noventa e oito dias depois, quando tinham termi-
nado de comer os livros de Zuzá, viram avançar ao 
seu encontro um grupo de homens. Eram as tropas do 
grão-vizir.
Conduzido à presença do grão-vizir o jovem guarda-
dor de camelos, explicou-lhe, chorando, o que tinha 
acontecido. Mas este não se comoveu:
- Eras tu o responsável pelos livros - disse -, assim por 
cada livro destruído passará um dia na prisão.
O guardador de camelos fez contas de cabeça, rapi-
damente, e percebeu que seriam muitos dias. Cada 
camelo carregava quatrocentos livros, então quatro-
centos camelos transportavam cento e sessenta mil! 
Cento e sessenta mil dias são quatrocentos e quaren-
ta e quatro anos. Muito antes disso morreria de velhi-

ce na cadeia.
Dois soldados amarraram-lhe os 
braços atrás das costas. Já se 
preparavam para o levar preso, 
quando Aba, o camelo, se adian-
tou uns passos e pediu licença 
para falar:
- Não faças isso, meu senhor - 
disse Aba dirigindo-se ao grão-vizir 
- esse homem salvou-nos a vida.
O grão-vizir olhou para ele espan-
tado:
- Meu Deus! O camelo fala!?
- Falo sim, meu senhor - confirmou 
Aba, divertido com o incrédulo si-
lêncio dos homens - Os livros de-
ram-nos a nós, camelos, a ciência 
da fala.
Explicou que, tendo comido os 
livros, os camelos haviam adquiri-
do não apenas a capacidade de 

falar, mas também o conhecimento que estava em 
cada livro. Lentamente enumerou de A a Z os títulos 
que ele, Aba, sabia de cor. Cada camelo conhecia de 
memória quatrocentos títulos.
- Liberta esse homem - disse Aba -, e sempre que as-
sim o desejares nós viremos até ao vosso palácio 
para contar histórias.
O grão-vizir concordou. Assim, a partir daquele dia, 
todas as tardes, um camelo subia até ao seu quarto 
para lhe contar uma história. Na Pérsia, naquela épo-
ca, era habitual dizer-se de alguém que mostrasse 
grande inteligência:
- Aquele homem é sábio como um camelo.
Isto foi há muito tempo. Mas há quem diga que, quan-
do estão sozinhos, os camelos ainda conversam entre 
si.

Pode ser.

José Eduardo Agualusa, Estranhões & Bizarrocos 
[estórias para adormecer anjos], Publicações Dom 

Quixote
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Sugestões de atividades:

1. Preenchimento de uma prancha sequencial da história, após a leitura do texto

Desenhe em cada quadrado uma imagem e escreva por baixo um pequeno texto, respeitando 
as seguintes indicações:

1. Escreva o título da história e o nome do autor.
2. Onde e quando se passou a história; indique as personagens.
3. Conte um acontecimento importante do início da história – problema que surgiu.
4. Conte um acontecimento importante do meio da história.
5. Conte um acontecimento importante do fim da história – como se resolveu o problema.

1. 2. Era uma vez 3. Um dia

4. 5. 6. A partir daquele dia



!
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2. Sequencialização das ideias centrais da história

 % a) Ordene as seguintes sequências, de acordo com a história. 
  %     (Poderá distribuir-se a cada aluno ou grupo de alunos o conjunto desordenado
  %    em sete tiras).

%   b) Identifique uma ideia importante em falta, escreva-a e coloque-a no local certo 
  %    da sequência

3. Procure no texto todas as expressões que indiquem a passagem do tempo e 
   % preencha a seguinte grelha.

exemplo: um dia

O pastor foi salvo.

Para os camelos não morrerem de fome, o pastor deu-lhes livros a comer.

Um dos camelos contou ao grão-vizir que tinham decorado os livros e que podi-
am contar-lhe histórias.

O grão-vizir regressou muito triste ao seu palácio.

As tropas do grão-vizir encontraram o pastor e os camelos.

O grão-vizir regressou muito triste ao seu palácio.

Um grão-vizir da Pérsia, que gostava muito de ler, sempre que viajava levava os
camelos carregados de livros.



!

22

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

 4. Construção de uma linha de tempo.

  % Ligue os acontecimentos ao dia em que ocorreram.

5. Construção de versões diferentes do conto.
 %
% Reescreva o conto e ilustre-o, criando um pequeno livro.

Adaptado de Sim-Sim, Inês ʻO Ensino da Leitura: ʻA compreensão de textosʼ, disponível em:
http://area.dgidc.min-edu.pt/GramaTICa/ensino_leitura_compreensao_textos.pdf, pp. 40-46
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Nesta rubrica, propomos um passatempo com dificuldades da Língua Portuguesa adaptadas de 
algumas perguntas e respostas do Ciberdúvidas (www.ciberduvidas.com ). Destacamos tam-
bém algumas palavras que mudam, e outras que não, de acordo com o Acordo Ortográfico, e, 
obviamente, as respostas ao passatempo da Newsletter anterior.

Respostas ao passatempo do mês de março - O plural das palavras compostas. 
1. Será  primeiros-tenentes ou  primeiros-tenente   ou  primeiro-tenentes?

É primeiros-tenentes. Ambos os elementos vão para o plural, exceto quando um 
deles é invariável. Exemplo: contra-almirante / contra-almirantes, etc..
2. Será vice-presidentes ou vices-presidentes ou vices-presidente? 

É vice-presidentes, o prefixo ʻvice-ʼ é invariável e não se flexiona. Caso: ʻvice-reisʼ, 
ʻvice-diretoresʼ, etc..

3. Será pão-de-ló ou pão-de-lós ou pães-de-ló? 
É pães-de-ló, devido à tendência na língua para que conjuntos com a preposição 
ʻde  ̓ formem o plural só no primeiro elemento, considerando-se então o último 

como um determinante (ex.: fins de semana, casas de jantar, dezenas de milhar, 
etc.). 

4. Será piscas-pisca ou pisca-piscas ou piscas-piscas? 
É pisca-piscas (se a palavra é composta por dois verbos, neste caso, o verbo ʻpis-
carʼ, apenas o segundo toma a marca do plural).

5. Será guardas-roupa ou guarda-roupas ou guardas-roupas? 
É guarda-roupas, porque o segundo elemento, embora esteja no singular, tem sen-

tido plural. Exemplificando, ʻroupaʼ pode ser uma peça de roupa como um conjun-
to de peças de roupa.
6. Será matérias-prima ou matérias-primas ou matéria-primas? 

É matérias-primas (o primeiro elemento é um substantivo, e o segundo é um adjec-
tivo, ambos tomam o sinal de plural, por exemplo, traves-mestras.)
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Passatempo do mês de abril:
Pense nas palavras cujo plural são ditas com o ʻoʼ aberto, por exemplo:
olho- olhos% despojo- despojos% fogo- fogos% osso- ossos% ovo-ovos
porto- portos% socorro- socorros% tijolo-tijolos% torto-tortos

Tente descobrir quais as palavras que são ditas no plural com o ʻoʼ aberto e quais as que per-
manecem no plural com ʻoʼ fechado:

estojos% globos% moços% namoros% sopros% jogos%
impostos% bolos% miolos% transtornos% esboços% pilotos%  

DE ACORDO COM O ACORDO

# # MUDAM                                                            NÃO MUDAM

# Perspectiva PASSA A perspetiva!! ! ! Facto

! Percepção PASSA A perceção! ! ! ! Pacto
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SERÁ OU

Do ponto de vista Sob o ponto de vista

Ir contra o encontro de Ir ao encontro de

Por com seguinte Por conseguinte

Trata-se de casos Tratam-se de casos

8, 9 e 10 8, 9 e 10, inclusivé

Mais bem preparada Melhor preparada

Tinha aceite Tinha aceitado
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