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É tempo de limpar as secretárias e de arrumar 
os l ivros nas mochilas, onde f icarão 
guardados até janeiro. Pensamos agora nas 
viagens que temos pela frente, no reencontro 
com os amigos e familiares e, claro, nos 
presentes que nos aguardam.  
Acabam-se as aulas, acaba-se o ano. Este foi 
um ano cheio de desafio para as nossas 
crianças. Para além do grande desafio que já 
é crescer e ter de lidar com o que isso traz de 
novo, es te ano as nossas cr ianças 
confrontaram-se com novas perguntas. 
Chegaram às aulas e perguntaram: e agora 
que o Brexit ganhou, temos de ir embora? Em 
novembro, chegaram às aulas e perguntaram: 
e agora que o Trump ganhou, o que nos vai 
acontecer? Estas são perguntas difíceis para 
os adultos também, de quem se espera 
respostas mágicas. Não as tendo, resta-nos 
ser sensatos e dar às crianças duas respostas 
que as ajudem: uma de esperança e outra de 
poder. A de esperança é quando lhes dizemos 
que soluções sensatas serão encontradas e 
que há pessoas a trabalharem para as 
encontrar. A de poder é quando lhes dizemos 

que eles têm um papel a desempenhar no 
mundo e que, com as ações deles, com a 
capacidade deles de intervenção, o mundo 
pode melhorar.  
Aqui, na ilha em que vivemos, protegidos de 
muitos dos problemas que afligem o mundo, 
temos trabalhado com os nossos alunos para 
que se apercebam da importância da 
tolerância, da equidade, e do respeito pelos 
outros. Mas também lhes ensinamos que a 
cidadania deve ser ativa e que nos cabe a 
todos melhorar e participar.  
Os alunos aprendem a escrever e a falar em 
português e isso também aumenta a sua 
capacidade de cidadãos intervenientes em 
pelo menos dois espaços linguísticos. 
Participaram em mais atividades públicas, em 
que tiveram de tomar a palavra em português, 
e fizeram-no com orgulho. Leram livros em 
português e querem ler cada vez mais, o que 
aumenta a capacidade de compreenderem os 
outros e de sonharem um mundo melhor. O 
desenvolvimento linguístico dos alunos em 
português, nas vertentes comunicativas, 
instrumentais e culturais é para nós motivo de 
esperança. Eles são prova, afinal, de que a 
mudança é possível. É com esta mensagem 
de esperança que encerramos este ano, 
preparados para começar 2017 com muita 
vontade de fazer ainda melhor.  
Cá vos deixamos um resumo de como foi o 
nosso último trimestre do ano, com destaque 
para as aulas em Jersey e para o ensino 
superior. Despedimo-nos de 2016 com os 
votos de que as vossas festas sejam cheias 
de paz e de harmonia. 

EDITORIAL

Fecho de contas 
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No dia 19 de novembro, realizou-se mais um recital de 
poesia, em Jersey, integrado no evento de cariz artístico 
Eisteddfod. O salão nobre da Câmara Municipal de St. Helier foi o 
espaço que acolheu alunos, pais, professores e todos os que 
quiseram viver momentos da manhã ritmados com Poesia.

O evento começou a ser preparado em setembro. Os 
alunos voluntários escolheram os poemas de um conjunto por 
mim previamente selecionado. Os alunos do 7º, 8º e 9º anos 
formam um grupo, tendo a Catarina Ferreira sido a vencedora, 
e os dos 10º e 11º formam outro, cujo vencedor foi o Leonardo 
Perestrelo. Todos os participantes receberam certificados de 
proficiência: Platina, Ouro e Prata.

O aluno com melhor desempenho de cada grupo recebe uma taça que ficará à sua 
guarda durante um ano. Antes da realização de novo evento, a taça é devolvida para que 
seja gravado o nome do aluno e fique disponível para o vencedor seguinte. 

Os poemas eleitos para este ano foram: “O Mar dos Meus Olhos”, de Sophia de 
Mello Breyner Andreson; “Segredo”, de Miguel Torga; “As Amoras”, de Eugénio de Andrade; 
“A Secreta Viagem”, de David Mourão-Ferreira e “Lágrima de Preta”, de António Gedeão. 

Os alunos foram trabalhando os poemas com esmero, numa sequência de palavra, 
imagem, ideia. Seguiu-se a memorização. Os poemas passaram a ser uma companhia, até 
estarem interiorizados para, no grande dia (que um aluno confidenciou não ser menos 
importante que o dia do casamento), tudo correr na perfeição.

Poemas iguais, porque cada grupo não podia selecionar mais de três, recitados com 
sotaques tão diferentes, encantaram a plateia com a riqueza e a diversidade caraterísticas 

Alunos portugueses premiados no Eisteddfod

Professora Dorinda Barros

PORTUGUÊS EM JERSEY
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Festejar o Natal em português

Olá a todos,  

 Somos os alunos do 1º ciclo de algumas das escolas primárias de Jersey e 
frequentamos as aulas de Língua e Cultura Portuguesas. Gostaríamos de vos contar que 
festejar o Natal longe das origens pode ser um desafio profícuo, já que significa para todos nós 
a celebração das nossas raízes junto das nossas famílias residentes em Jersey. 

 Nas aulas de LCP damos vida às tradições que vestem o Natal português tão rico em 
costumes revestidos de iguarias inigualáveis. Nas nossas aulas celebramos esta época festiva 
trazendo acepipes natalícios que foram feitos pelos nossos pais e, acima de tudo, com o nosso 
contributo! Adoramos partilhar com os nossos colegas, com a nossa professora e com todos os 
elementos da escola, estes miminhos gastronómicos que nos trazem um pouco do cheiro 
natalício que é tão português e inconfundível! 

 Sabemos que nem sempre tem sido fácil para as nossas famílias passar o Natal longe 
de casa e das pessoas amadas, mas mesmo assim, conseguem fazer o maravilhoso esforço de 
nos proporcionar um Natal cheio de magia, apesar das saudades que sentem de Portugal. 
Frequentemente ouvimos aos nossos pais dizer que: “É uma altura em que as saudades são 
ainda maiores, em que nos lembramos muitas vezes das pessoas que lá deixámos.” 

 No sentido de colmatar a nostalgia, as famílias juntam-se, mas quem não tem a sua 
família em Jersey, passa a noite de consoada com os amigos mais próximos para compartilhar 
coisas boas, comendo pratos preparados com carinho e partilhar momentos de alegria! 

 Nas nossas aulas fazemos sempre um postal de Natal para oferecermos às nossas 
famílias e, desta forma, dizermos o quão importante é para nós darmos esse pequeno presente 
feito, pensado e sentido em português. 

Aproveitamos para vos deixar aqui dois dos, entre muitos, postais elaborados por nós, como 
forma de desejar a todo o mundo português e ao mundo em geral, um Natal muito Feliz e com 
muita paz! 

Boas festas a todos! 

Os alunos de Jersey. 

Professora: Graça Ramos 

PORTUGUÊS EM JERSEY



Postal de Natal realizado pelos alunos de Springfield Primary School, Jersey
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Postal de Natal realizado pelos alunos de Springfield Primary School, Jersey
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TRABALHO DAS ALUNAS CLÁUDIA PESTANA, NATASHA BELIM E 
STEPHANIE CONCEIÇÃO; PROFESSOR RUI PIRES 

Guterres, no comando  da ONU 
O antigo primeiro-ministro português foi eleito para 
liderar as Nações Unidas. Entre junho de 2005 e 
dezembro de 2015 tinha exercido o cargo de Alto 
Comissário das Nações Unidas para os refugiados.  

António Guterres foi escolhido 
por aclamação pela Assembleia 
Geral da ONU no último dia 13 
de outubro. O novo secretário-
geral da ONU tomará posse do 
cargo no dia 1 de janeiro de 
2017. Durante os próximos 
cinco anos, até 2022, será um 
português que fará todos os 
esforços para resolver o 
conflito na Síria, a ameaça do 
terrorismo e a crise das 
migrações. Serão estes os 
principais desafios de António 
Guterres. 

O presidente do Conselho de 
Segurança da ONU,  embaixa-
dor russo Vitaly Churkin, já 
tinha dito aos  jornalistas, no 
passado dia 5 de outubro, que 
o organismo esperava 
recomendar Guterres "por 
aclamação". 

"Hoje, depois da nossa sexta 
votação, temos um favorito 
claro e o seu nome é António 
Guterres. Decidimos avançar 
para um voto formal amanhã 
de manhã [6 de outubro] e es-
peramos fazê-lo por 
aclamação", dissera aos jornal-
istas Vitaly Churkin.                   

António Manuel de Oliveira 
Guterres nasceu a 30 de Abril 
de 1949, na freguesia de Santos
-o-Velho, em Lisboa. 

Juntou-se ao Partido Socialista 
(PS), após a "Revolução dos 
Cravos" (1974). Foi Secretário-
geral do PS no X Congresso do 
Partido (1992) e primeiro-
ministro nas eleições seguintes 
(1995), que ganhou por 43% 
dos votos contra o Partido So-
cial-Democrata, de Aníbal Ca-
vaco Silva. Foi reeleito 

primeiro-ministro em 1999.  

Nos últimos dez anos tinha 
sido o Alto Comissário   da 
ONU para os refugiados. 

Esperamos que o impacto des-
ta nomeação seja bastante pos-
itiva para os países de língua 
portuguesa e para a comuni-
dade portuguesa espalhada pe-
lo mundo. 

PORTUGUÊS EM JERSEY
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CRIANÇAS NA UNIVERSIDADE
Participação dos alunos da escola primária Henry Fawcett no 
“Playing and Reading/Reading and Playing”, King’s College

E foi assim, o gato da Alexandra passou a chamar-se Puss de apelido Bichano. Isto de 
ter um gato bilingue é um luxo. 
Vamos então contar esta aventura desde o início... 
Alguns alunos da escola primária Henry Fawcett tiveram o privilégio de participar num 
evento promovido pelo Kings College intitulado “Playing and Reading/Reading and 
Playing”, como quem diz “brincar em várias línguas”. Primeiramente puderam assistir a 
um espetáculo com marionetes e atores que falavam russo e um bocadinho inglês. Os 
meninos conseguiram participar na história e até aprenderam algumas palavras em 
russo. 
Ana Saldanha leu o livro de sua autoria “Gato procura-se” em português e em inglês. 
Contou o que a levou a escrever este livro e também respondeu a perguntas dos alunos 
e adultos presentes. Ficámos a saber que já escreveu trinta livros e que geralmente 
escreve para meninos mais velhos. A autora perguntou quem tinha gatos em casa e a 
Alexandra, estudante do sexto ano, revelou que tinha um gatinho preto e branco, muito 
fofinho que ainda não tinha nome. Todos tentaram ajudar com várias sugestões 
engraçadas, ficando quase definitivo o nome Puss Bichano. 
De repente, na sala, ficou muito escuro. O ilustrador João Fazenda pôs mãos à obra e 
começou a dar vida a uma história relatada por Bruno Humberto, chamada “Retrato 
Falado/Speaking Portrait”. À medida que a história ia sendo contada, como que se de 
um filme se tratasse, com a ajuda de um projetor e alguns materiais secretos, o 
movimento acontecia. As crianças ficaram completamente absorvidas por esta mágica e 
só se viam os seu olhos colados à tela. Até os mais faladores se silenciaram. 
Foi um dia diferente e como os meninos me confidenciaram, “com muitos lucros”, lucros 
estes que não se veem, mas sentem-se na auto-estima de cada um. 
Ah! E o gatinho esse, já está batizado! 

Professora Alexandra Taveira 
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PORTUGUÊS NO ENSINO SUPERIOR
Ensino do Português e variação dialectal na Universidade de 
Cambridge

A Universidade de Cambridge organizou, no dia 26 de novembro, uma conferência sobre 
o tema “Diglossia, bidialectismo ou bilinguismo? Português como Língua Estrangeira na sala de 
aula”, com o objetivo de discutir a variação dialectal entre as diferentes variedades do 
português e a forma de enquadrar essa variação no contexto do ensino do português. 

Este evento reuniu especialistas no 
ensino do Português como língua estrangeira, 
de todo o Reino Unido, e como oradores, contou 
com prest ig iados académicos como a 
Professora Matilde Scaramucci, da Universidade 
de Campinas, a Professora Ionna Sitaridou e 
Doutor Felipe Shuery, da Universidade de 
Cambridge, Professora Stavroula Tsiplakou, da 
Universidade de Chipre. O Professor João 
Costa, linguista Catedrático do Universidade 
Nova de Lisboa, orador previsto para encerrar 
os trabalhos, não pode estar presente, tendo 
enviado por email a sua participação, que foi 
lida e projetada no final da conferência.

De destacar algumas questões discutidas durante o dia de trabalhos e algumas 
constatações a ter em conta:

- a diversidade linguística é natural. 
- aprender uma língua implica o desenvolvimento de uma consciência sobre a
língua.
- as decisões de como ensinar ou sobre o que ensinar devem ser sempre 
contextualizadas no objetivo com que os alunos aprendem e no contexto.
- nas aulas, é importante falar de variação dentro do próprio português europeu, 
assim como entre as suas variantes.
- a formação de professores deve sempre envolver o desenvolvimento da consciência 
linguística
- é necessária mais investigação sobre metodologias eficazes de ensino de L2 
num contexto em que a variação tem de ser tida em conta. 
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		A autora Ana Luísa Amaral esteve no 
Reino Unido para apresentar o seu livro 
de poemas The Art of Being a Tiger 
Poems (Liverpool Press).


Ana Lu í sa Amara l é das ma i s 
conceituadas poetas portuguesas 
contemporâneas. Tem publicados livros 
de poesia e livros para crianças. A sua 
obra está traduzida para várias línguas. 
Este é o seu primeiro livro de poesia 
bilingue, em português e inglês. 


Ana Lu í sa Amara l esc reve em 
português e Margaret Jull Costa, 
tradutora reputada de português para 
inglês, traduziu os poemas. As duas 
concordam que  traduzir é um ato de 
recriação e puderam, numa sessão 
organizada pelo Centro Camões de 
Estudos Portugueses do King’s 
College, discutir as opções da autora e 
da tradutora. Numa conversa animada, 
Ana Luísa Amara l , também ela 
tradutora de Shakespeare e de Emily 
Dickinson para português, afirma que a 
adequação ao contexto de chegada é 
fundamental, mesmo que a tradução se 
afaste, em alguns momentos, do texto 
original.


Margaret Jull Costa explicou como, em 
alguns casos, se consegue manter o 
jogo de palavras ou o recurso estilístico 
– por vezes até aliterações, ainda que 
com outro som, mas que em outros 
casos a construção tem de ser outra, 
respeitando o espírito do original, mas 
não a letra. O facto de os autores 
estarem vivos e gostarem de discutir o 
trabalho de tradução contribui para um 
melhor resultado final, mas como a 
poeta afirmou, tal resulta quando o 
autor conhece a língua para a qual está 
a ser traduzido. Quando se trata de 
uma língua desconhecida, resta confiar. 

A conversa entre autora e tradutora 
deixou-nos a todos presentes antever a 
complexidade de traduzir poesia, mas 
também nos possibilitou assistir a uma conversa entre duas pessoas que têm um grande 
fascínio pelas palavras e que fazem delas a sua vida. 


Ana Luísa Amaral no Reino Unido: poesia e tradução
PORTUGUÊS NO ENSINO SUPERIOR



Testamento

Vou partir de avião
e o medo das alturas misturado comigo
faz-me tomar calmantes
e ter sonhos confusos

Se eu morrer
quero que a minha filha não se esqueça de 
mim
que alguém lhe cante mesmo com voz 
desafinada
e que lhe ofereçam fantasia
mais que um horário certo
ou uma cama bem feita

Dêem-lhe amor e ver
dentro das coisas
sonhar com sóis azuis e céus brilhantes
em vez de lhe ensinarem contas de somar
e a descascar batatas

Preparem a minha filha
para a vida
se eu morrer de avião
e ficar despegada do meu corpo
e for átomo livre lá no céu

Que se lembre de mim
a minha filha
e mais tarde que diga à sua filha
que eu voei lá no céu
e fui contentamento deslumbrado
ao ver na sua casa as contas de somar 
erradas
e as batatas no saco esquecidas
e íntegras

Testament

I’m about to fly off somewhere
and my fear of heights plus myself
finds me resorting to tranquillisers
and having confused dreams

If I should die
I want my daughter always to remember me
for someone to sing to her even if they can’t 
hold a tune
to offer her pure dreams
rather than a fixed timetable
or a well-made bed

To give her love and the ability
to look inside things
to dream of blue suns and brilliant skies
instead of teaching her how to add up
and how to peel potatoes

To prepare my daughter
for life
 if I should die on a plane
and be separated from my body
and become a free-floating atom in the sky

Let my daughter
remember me
and later on say to her own daughter
that I flew off into the sky
and was all dazzle and contentment
to see that in her house none of the sums 
added up
and the potatoes were still in their sack 
forgotten
entire
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in The Art of Being a Tiger. Poems by Ana Luisa Amaral.Ana Luisa Amaral, translated by 
Margaret Jull Costa, and edited by Paulo de de Medeiros. 2016
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Seminário Anual do Eurolis - Livros e Direitos Humanos 

No passado dia 25 
de novembro, o 
g r u p o E u r o l i s 
( E u r o p e a n 
L i b r a r i e s , 
constituído pelos 
principais institutos 
europeus no Reino 
Unido) realizou o 
seminário anual, 
q u e e s t e a n o 
ve rsou sobre a 
relação da literatura 
i n fan t i l com os 
direitos humanos - 
“ L i b r a r i e s a n d 
Human Rights, Caring for the whole community”. 
O seminário faz parte do plano anual de atividades do grupo, reúne 
especialistas convidados de cada país representado, é organizado 
conjuntamente, mas a cada ano um Instituto assume o acolhimento do 
evento e a sua divulgação. Este ano, foi o Goethe Institute em Londres a 
receber o seminário anual nas suas instalações.
A convidada de Portugal, deste ano, Doutora Helena Topa Valentim, 
Professora da Universidade Nova de Lisboa, abordou a questão das 
línguas e dos livros na defesa dos direitos humanos.   Procurou 
demonstrar que o conhecimento profundo da capacidade cognitiva 
simbólica da língua é uma das grandes buscas da humanidade, a 
caminho dos direitos humanos.   Referiu ainda a multiplicidade e 
variedade das línguas, mas também a deformabilidade dos valores que 
todos construímos. 
A sua intervenção mereceu a atenção dos participantes e foi muito 
aplaudida no final. Os presentes tiveram ainda a oportunidade de colocar 
algumas questões na mesa redonda do final do dia, com que se 
encerraram os trabalhos.
Esta é uma reflexão especialmente pertinente num mundo em que os 
direitos humanos não são ainda para todos. O papel da literatura 
infantojuvenil no conhecimento do mundo e na sensibilização de crianças 



RECEITA PARA FAZER UMA  
ESTRELA 

P r i m e i r o m i s t u r a m - s e o s 
ingredientes 
com redobrados cuidados: 
hidrogénio e hélio 
e alguns materiais pesados 

Vai-se acrescentando massa 
(é como se fizesse pão) 
até que chega um momento 
em que esta entra 
em combustão 
e começa a brilhar 

E está a estrela  
pronta a usar 

in Pó de Estrelas, de Jorge Sousa 
Braga, ilustrações de Cristina Valadas 

BRINQUEDO 

Foi um sonho que eu tive: 
Era uma grande estrela de papel, 
Um cordel 
E um menino de bibe. 

O menino tinha lançado a estrela 
Com ar de quem semeia uma ilusão; 
E a estrela ia subindo, azul e amarela, 
Presa pelo cordel à sua mão. 

Mas tal alto subiu 
Que deixou de ser estrela de papel. 
E o menino, ao vê-la assim, sorriu 
E cortou-lhe o cordel. 

Miguel Torga, in O Meu Primeiro Álbum 
de Poesia, s e l e s . A l i c e V i e i r a , 
Ilustrações Danuta Wojciechowska 

POEMAS PARA LEVAR DE FÉRIAS 



A MEIO DA NOITE 

Desperto no escuro, 
um gato por guia, 

e saio de casa 
p’rà noite fria. 

Agora há tempo 
para uma surtida, 

que a noite é uma casa 
larga e comprida. 

Ouvidos alerta, 
tão fino o olfato: 
latidos em eco, 

odor de outros gatos. 

Roçamos nas plantas, 
ouvimos os grilos, 

seguimos no escuro 
veredas e brilhos. 

Mais uma folhinha, 
ali uma cova. 

Na casa da noite 
sabemos quem mora… 

Sentados no muro 
lavamos o pelo, 

lambemos as patas 
com todo o zelo. 

Que bom acordar 
a meio da noite, 

sair (não é um sonho!) 
com um gato por guia. 

E haver lá no alto 
a lua, as estrelas, 
parar no escuro  

a olhar para elas. 

in Gatos, Lagartos e outros poemas, de 
João Pedro Mésseder, ilustrações de 

Manuela Bacelar 

POEMAS PARA LEVAR DE FÉRIAS 



Sugestões de leitura por Sinopses por 
Prof. Doutora Ana Ramos, Prof. Teresa Dangerfield 
Universidade de Aveiro 

As sugestões de leitura que apresentamos 
sāo de obras para várias idades e níveis de 
proficiência linguística. Sozinhos ou em 
família, que a leitura seja ao  gosto de cada 
um.  

LIVROS PARA CRIANÇAS 

Batata Chaca-Chaca , texto e ilustração de 
Yara Kono (Editora Planeta Tangerina, 2016) 

Sinopse: 
Como se diz na contracapa, este é um livro 
"transformado em bancada de cozinha", um 
livro em que se aprende a fazer salada, caldo 
de feijão, sopa de tomate, bolo de maçã e 

muitas mais coisas, como por exemplo batata 
chaca-chaca.

Yara Kono  põe os miúdos a mexer no livro 
como se estivessem mesmo a cozinhar, ao 
mesmo tempo que os desafia a identificar 
ingredientes e utensílios de cozinha. E vão 
aprender como fazer saltar as misteriosas 
batatas chaca-chaca.


Os Pais não sabem, mas eu explico,  texto de 
Maria João Lopes e, ilustrações de Teresa 
Cortez (Editora Máquina de Voar, 2016) 

Sinopse: 
O herói desta história é um miúdo curioso, 
que quer saber muitas coisas e tem sempre 
muitas perguntas. Pergunta ao pai, pergunta à 
mãe, mas as respostas não o satisfazem. Por 
essa razão, resolve ir investigar por conta 
própria, qual pequeno cientista à descoberta 
do mundo. 


É um livrinho que põe pequenos e crescidos a 
pensar sobre as coisas, às vezes, com 
conclusões bem divertidas.


15

SUGESTÕES DE LEITURA

Ler em Português, em todas as idades 
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LIVROS PARA JOVENS 

Mary John, texto de  Ana Pessoa,  
ilustrações de Bernardo Carvalho (Editora 
Planeta Tangerina, 2016) 

Sinopse: 
Numa longa carta dirigida a Júlio Pirata, a 
protagonista, Maria João, uma rapariga em 
plena adolescência,  faz o balanço dos anos 
vividos na praceta que partilharam durante a 
infância e a adolescência. Numa fase de 
ebulição sentimental e emocional, entre 
mágoa e humor, Maria João organiza 
pensamentos e emoções, reunindo forças 
para começar um novo capítulo da sua vida.


A Grande Viagem do Pequeno Mi, texto de 
Sandro William Junqueira, ilustrações de 
Rachel Caiano (Caminho, 2016) 

Sinopse: 

O pequeno Mi tem a sensação de ter 
perdido alguma coisa, sem saber no entanto 
o que terá sido. Decide aventurar-se para 
encontrar o que perdeu, passando por vários 

obstáculos e peripécias. Mas no fim chega à 
conclusão de que, afinal, não perdeu a 
imaginação.

Um l ivro que deixa espaço para a 
criatividade e imaginação de cada um.


LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

Homens imprudentemente poéticos, de 
Valter Hugo Mãe  (Porto Editora, 2016)  
Sinopse 

Num Japão antigo, Valter Hugo Mãe 
apresenta os personagens Itaro, o artesão, e 
Saburo, o oleiro, vizinhos e inimigos. A 
inimizade, contudo,  adquire um novo 
sentido, face à  miséria comum. 
Conscientes da sua falta de sorte, o homem 
que faz leques 
e o homem 
que faz taças 
m e d e m a 
sensatez e, 
sobretudo, os 
m o d o s 

incondicionais 

SUGESTÕES DE LEITURA
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