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Regina dos Santos Duarte 
Coordenadora do Ensino Português  
no Reino Unido e Ilhas do Canal 

Nestes últimos meses, a dimensão da língua 
portuguesa no mundo tem sido alvo de 
atenção em diversos fóruns. No Reino Unido, 
discutimos o futuro da língua portuguesa na 
Europa, com interlocutores do ensino 
superior, com professores, com atores vários 
ligados ao mundo das línguas. 


Este é um tema que nos interessa tanto pelo 
trabalho que realizamos em favor da 
divulgação da língua portuguesa e do seu 
ensino, como pelo orgulho que temos em ser 
portugueses e em ver aumentar o interesse 
de cada vez mais falantes. Se pensarmos 
apenas no ensino superior, nas dezoito 
universidades britânicas com quem temos 
protocolos de colaboração, o número de 
alunos mais do que duplicou nos últimos 
quatro anos. No ano letivo de 2016-2017, 
eram cerca de 1400.  Estes alunos são na sua 
maioria britânicos, ou alunos estrangeiros a 
estudar no Reino Unido, e aprendem 
português desde o início, no primeiro ano da 
universidade. 


As razões que os levam a escolher o 
português como uma licenciatura, muitas 
vezes combinada com espanhol, ou como 
uma língua de opção, são variadas e vão 

desde o interesse pela cultura, ao potencial 
do mercado de trabalho, entre outros. 

Distinguem-se dos nossos alunos de ensino 
primário e secundário porque não trazem o 
português como herança de família, nem têm 
as l igações afet ivas que os a lunos 
descendentes de português têm à nossa 
l íngua. Para os nossos alunos mais 
pequenos, falar português é falar com os 
avós, com os tios, com os primos. Para os 
alunos universitários poderá ser para falar 
c o m u m a n a m o r a d a ( o ) , m a s s ã o 
habitualmente razões de natureza académica 
ou laboral que os levam a esta opção. 


O facto de termos cada vez mais alunos a 
aprender português em todos os níveis de 
ensino deve deixar-nos contentes, mas não 
satisfeitos: podemos ainda fazer mais para 
que o português seja conhecido como uma 
língua de cultura e não apenas por razões 
comerciais. Fala-se hoje do fenómeno da 
“mercantilização” das línguas, em que uma 
língua vale tanto quanto o valor económico 
dos países que a falam. Apesar de não haver 
nada de mal nesta perspetiva, gostamos 
sempre de apostar também em outros 
valores: somos uma língua de escritores 
extraordinários, muitos deles traduzidos pelo 
mundo inteiro; somos uma língua de 
cientistas, muitos deles a viver e a trabalhar 
aqui no Reino Unido. 


Queremos ser reconhecidos também pela 
nossa produção cultural e pelo nosso papel 
na produção do conhecimento, valores 
fundamentais numa sociedade humanista. É 
por essa razão que fazemos questão de ler 
muito com os nossos alunos, de lhes 
proporcionar momentos de conversa com 
escritores, de organizar para eles sessões 
com cientistas e com músicos. Todas estas 
experiências fazem parte do que é falar uma 
língua e do que queremos partilhar do nosso 
país com os países que nos acolhem.


QUANTO VALE A LÍNGUA PORTUGUESA?
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EDITORIAL



O FUTURO DA LÍNGUA PORTUGUESA NA EUROPA

O FUTURO DO PORTUGUÊS
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Segundo o Observatório da Emigração, são mais de 2,3 milhões de portugueses residentes 
no estrangeiro, estando a grande maioria em países europeus.

O simpósio “Futuro Português – O futuro da língua portuguesa na Europa”, organizado pela 
PARSUK (Portuguese Association for Researchers and Students), em parceria com a 
Universidade de Lancaster, realizou-se no dia 8 de abril, em Lancaster, onde se discutiu o 
futuro da língua portuguesa na Europa, e particularmente em dois dos principais países de 
destino da emigração portuguesa: Reino Unido e França.

O programa científico abordou o panorama atual do ensino do português nas escolas e 
universidades do Reino Unido e França. Quais são os trends atuais? Quais são os desafios 
para o futuro do português nestes países? Qual o efeito do Brexit?

Foram ainda apresentados estudos de caso sobre a promoção da língua portuguesa, 
nomeadamente o projeto Native Scientist e a nova escola bilingue em Londres, a Anglo-
Portuguese School.




DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA NA CPLP

5 DE MAIO DE 2017
No sexto ano de comemoração do Dia da Língua e da Cultura Portuguesas, oferecemos o 
sexto volume da Antologia de Autores da CPLP, disponível no website da Coordenação  de 
Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal (www.e-portugues.co.uk).


Os textos apresentados são os lidos pelos alunos da rede 
de ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal, pela 
celebração do dia 5 de maio, em Londres. São poemas de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste.


Com este evento, festejamos anualmente a diversidade 
vivida nas nossas aulas de Português, contentes por 
participarmos nesta sociedade multicultural que é a 
britânica. Com as famílias e a comunidade, juntamo-nos 
para ouvir ler poesia e para ouvir música, um presente das 
nossas crianças e jovens neste dia de festa. 


Juntos somos muitos, orgulhosos de falarmos uma língua 
viajada e vivida em todo o mundo.


Além das fotos e memórias que os alunos guardam do dia e da Antologia que recebem, a 
Coordenação oferece todos os anos um livro de leitura. Este ano, os alunos receberam um 
vale para escolherem um livro de leitura em português à sua escolha, com a ajuda dos pais e/
ou do(a) professor(a) de Língua Portuguesa.
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http://www.e-portugues.co.uk
http://www.e-portugues.co.uk


CHURCH END AND ROUNDWOOD UNITY CENTRE

CIÊNCIA EM PORTUGUÊS

Textos e fotografias enviados pela professora Cândida Santos
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No dia 2 de maio, a Native Scientist visitou o centro comunitário Church End and Roundwood 
Unity Centre. Previamente, os alunos foram informados desta visita e desenharam o que é 
ser um cientista na sua perspetiva. Completaram também a frase “Se eu fosse um 
cientista...”. Os alunos desta turma, se fossem cientistas, fariam explosões, vulcões, fogo, 
arco-íris, poções, teletransportavam-se, estudavam os planetas e dedicavam-se a novas 
invenções.


No dia do workshop, os alunos aprenderam mais sobre os órgãos, os neurónios, o cérebro e  
a matemática. Ao longo da sessão o empenho dos alunos foi extraordinário e, em geral, 
entusiasmaram-se com os desenhos que tiveram de pintar sobre os órgãos, o urso de 
peluche que tinha elétrodos na cabeça e o neurónio de pelúcia. 


No final, fizeram alguns comentários e uma aluna, a Ana Clara Portilio, disse aos cientistas 
que não sabia que o coração verdadeiro era assim e que sempre acreditou que os corações 
são vermelhos e exatamente como os desenha. Toda a turma sorriu e notou-se que 
aguardam, ansiosamente, uma próxima visita da Native Scientist.



No âmbito do Plano de Incentivo à Leitura do Camões, I.P., a Coordenação do Ensino 
Português no Reino Unido e Ilhas do Canal criou o concurso “Melhor Videolivro”, que se 
destina a premiar o melhor videolivro por ciclo de ensino. 

Nesta segunda edição do concurso, os alunos premiados receberam como prémio um livro e 
um  kindle. 

Premiados da 2ª edição do Concurso Melhor Videolivro 2017:


- Ensino Primário: Joana Fernandes, St. Paul’s Primary School 

- Ensino Secundário: Márcia Carvalho, EaD 

- Ensino Superior: Max Parnell, Universidade de Glasgow 

- Prémio Mérito e Esforço (Iniciação): Josué Pereira, Richard Atkins P. School

LER EM PORTUGUÊS
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MELHOR VIDEOLIVRO 2017

Max Parnell  - premiado na categoria ensino superior

Joana Fernandes - premiada na categoria ensino primário



LER EM PORTUGUÊS

SESSÃO DE LEITURA COM ISABEL STILWELL

Na quinta-feira, dia 4 de maio, os alunos da professora Fernanda Shepherd, da escola de St 
Thomas More, em Wood Green, tiveram o privilégio de receber a escritora Isabel Stilwell. Os 
encarregados de educação dos alunos também participaram na sessão.

Na sessão, os alunos do nível A1, falaram sobre pesadelos e ouviram a história “O mata 
pesadelos” do livro As melhores histórias para contar em minuto e meio. Posteriormente, a 
autora pediu aos alunos que ilustrassem um pesadelo. O pedido suscitou muita curiosidade. 
Todos tinham algo que queriam partilhar.

No final, os alunos dos níveis B2 e C1 tiveram a oportunidade de entrevistar a escritora. A  
conversa entre a escritora e os alunos foi marcada por muito entusiasmo.

Texto e fotografias enviados pela professora Fernanda Shepherd
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LER EM PORTUGUÊS

SESSÃO DE LEITURA COM ISABEL FIDALGO MATEUS
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Na segunda-feira, dia 15 de maio, os alunos do nível A2, da escola de St Thomas More, em 
Wood Green , receberam a escritora Isabel Mateus. A autora começou por ler o poema 
“Parafraseando Camões e Torga (Nas ramadas da cerdeira)”. Para explicar o teor do poema, 
Isabel Mateus mostrou à turma uma fisga, o que suscitou muita curiosidade.

A seguir, foi proposto um desafio: ilustrar o poema. A melhor ilustração teve direito a um 
prémio. A vencedora foi a Isabela Lemos de 10 anos.

No fim, os alunos tiveram ainda a oportunidade de colocar várias questões à autora, queriam 
saber mais sobre os seus livros. As questões foram surgindo como as cerejas do poema, 
vieram umas atrás das outras.



Texto, ilustrações e fotografias enviados pela professora Fernanda Shepherd
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LER EM PORTUGUÊS

ILUSTRAÇÕES DOS ALUNOS

Isabela Lemos, 10 anos

Francisco Freitas, 11 anos Antoni Mendes, 10 anos



LER EM PORTUGUÊS

HORA DA LEITURA 

Hoje sinto-me de A a Z , de Madalena Moniz, lançado em maio de 2014, com Menção 
Honrosa Prémio Bologna Ragazzi 2015, foi a história escolhida para dinamizar a Hora da 
leitura, em Convent of Jesus and Mary Language College.

Os alunos foram convidados a ler o livro de um verdadeiro ABC emocional, decifrando vários 
estados de espírito, em conjunto com as imagens propostas pela autora. Em cada imagem 
poderiam construir-se várias histórias que culminassem naquele sentimento. 

Os alunos revelaram muita imaginação e empenho na tarefa proposta. Após esta atividade, 
construíram o seu próprio dicionário de sentimentos da turma e ilustraram como se sentiam 
naquele dia. E tu, como te sentes hoje?


Texto e ilustrações enviadas pela professora Cândida Santos
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OFICINA DE MÚSICA

MÚSICA EM PORTUGUÊS

Textos e fotografias enviados pela professora Márcia Fortuna
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Como forma de promoção e difusão da língua portuguesa, a Luso Academy tem organizado  
oficinas de música em português.

No dia 7 de junho, os alunos de B1 e B2 da Allen Edwards Primary School foram 
contemplados com a visita da Luso Academy e tiveram a tão esperada oficina de música. 
Nas aulas anteriores, os alunos ouviram algumas músicas portuguesas, sugeridas pela Luso 
Academy como preparação para a oficina, e analisaram a respetiva letra.  

A oficina, que decorreu entre cantos, gargalhadas e muitas afinações, superou todas as 
expectativas!



MESA REDONDA

O ENSINO DO PORTUGUÊS NO REINO UNIDO 
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O que é ensinar a língua portuguesa no Reino Unido? Quem ensina? A quem? Para 
quê? 

A mesa redonda “O Ensino de Português no Reino Unido” trouxe à conversa estes e 
outros assuntos com a ajuda de profissionais que trabalham com públicos diferentes, 
das universidades às escolas complementares. 


A iniciativa, organizada por dois professores do Instituto Camões, Olga Barradas e 
Pedro Marques, decorreu no dia 20 de junho, no Instituto Cañada Blanch, onde desde 
2010 há cursos de Português língua de herança para as comunidades de língua 
portuguesa do oeste e noroeste de Londres, e cursos de português língua estrangeira 
para os alunos da escola.



ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES

LANÇAMENTO DA TROPO UK 
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A TROPO UK é a primeira Associação de professores e investigadores de língua portuguesa 
no Reino Unido. O seu lançamento aconteceu no dia 24 de junho, no Instituto de 
Investigação em Línguas Modernas da University of London (IMLR) Senate House, em 
Londres. O evento contou ainda com a presença de dois oradores convidados, Dr. Patrick 
Pereira Rebuschat, da Lancaster University, e Dr. Fatih Bayram, da Reading University. 


A TROPO UK surgiu da necessidade que sentiam professores e investigadores de Língua 
Portuguesa, da existência de uma plataforma ou de um fórum que permitisse encontros 
regulares e troca de ideias e que fomentasse colaborações entre eles. A TROPO UK quer 
criar espaços de contacto entre investigadores e professores “para que a informação chegue 
a quem dela mais precisa”, revela Sofia Martinho 

O principal objetivo desta organização é promover a língua portuguesa e o seu estudo no 
Reino Unido. Um objetivo que deverá passar pelo apoio aos docentes, tanto na transmissão 
de boas práticas pedagógicas, como na divulgação e no estímulo à investigação nas áreas 
da linguística e didática do Português e ainda na formação contínua dos professores. 


Para descobrir mais sobre a TROPO UK, visite a página da Associação, em https://
www.facebook.com/tropouk/, ou leia o artigo no Encarte Mundo Português, http://
www.instituto-camoes.pt/images/pdf_encarte/encarte_mp26.pdf


TROPO UK - Association of Teachers and 
Researchers of Portuguese Language 


1.30 pm – Arrival and registration

1.45 pm – Welcome

 
2.00 pm – “Insights from Formal Linguistic 
Research for Teachers of Heritage Speaker 
Bilinguals and Young Second Language 
Learners”, Prof. Jason Rothman and Dr. 
Fatih Bayram (University of Reading)

 
2.45 pm – “Implicit and explicit language 
learning: From the lab into the classroom", 
Dr. Patrick Pereira Rebuschat (University of 
Lancaster)

 
3.30 pm – Coffee break & networking 
4.00 pm – TROPO UK launch 
4.45 pm – Final remarks and closure 
5.00 pm – Departure

Grupo fundador da TROPO UK - Antônio Márcio 
da Silva, Sofia Martinho, Regina Duarte, Ana 
Reimão - e os oradores  convidados - Patrick 
Pereira Rebuschat e Faith Bayram.

https://www.facebook.com/tropouk/
https://www.facebook.com/tropouk/
http://www.instituto-camoes.pt/images/pdf_encarte/encarte_mp26.pdf
http://www.instituto-camoes.pt/images/pdf_encarte/encarte_mp26.pdf
https://www.facebook.com/tropouk/
https://www.facebook.com/tropouk/
http://www.instituto-camoes.pt/images/pdf_encarte/encarte_mp26.pdf
http://www.instituto-camoes.pt/images/pdf_encarte/encarte_mp26.pdf
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SUGESTÕES DE LEITURA

EUROTOOLBOX 2017-2018 

A s s u g e s t õ e s d e l e i t u r a q u e 
apresentamos neste número sāo algumas 
das obras que constituem a coleção de 
livros portugueses da Eurotoolbox de 
2017-2018. O tema escolhido para esta 
edição foi os contos populares. 

A coleção completa pode ser consultada em 
https://eurolis.files.wordpress.com/2017/07/portuguese-
collection-2017-2018.pdf


LIVROS INFANTIS 

O pato amarelo e o gato riscado, de 
Manuela Castro Neves e Madalena 
Matoso, Editorial Caminho, 2015. 

Sinopse: 

Um gato e um pato conhecem-se na Festa 
Outonal dos Animais. Apesar de serem 
muito diferentes, tornam-se grandes 
amigos. 

Um problema ocorrido numa caminhada 
que decidem fazer é ocasião para o 
encontro com outros animais simpáticos 
que, à sua maneira, tentam ajudar. 

Porém, acontece sempre alguma coisa que 
os impede. O que será? 


U m a h i s t ó r i a e m q u e , a l é m d a 
solidariedade, a diferença é evidenciada 
como valor. 

Amigos do peito, Cláudio Thebas e 
Violeta Lópiz, Bruáa, 2016. 

Sinopse: 

Neste livro somos levados pela mão de um 
menino que mora num bairro como tantos 
outros. Ele quer falar-nos de amigos, 
amigos do peito. Para isso, o menino leva-
nos pelas ruas do seu bairro. Por sinal, 
este bairro é muito parecido com o nosso: 
há uma escola, um bar, uma casa à 
esquina, um jardim, prédios. Mas as ruas e 
as casas não são a única coisas que nos 
parecem familiares, também a voz do 
menino nos soa fami l iar, bastante 
semelhante à nossa… E os amigos de 
quem ele fala parecem ser os nossos, 
porque todos temos amigos do peito e 
todos brincamos com eles num bairro 
qualquer: este espaço comum que nos 
recorda que somos todos feitos de amigos 
e sítios, e que nos faz estremecer por 
dentro quando os revemos. 



Os figos são para quem passa, João 
Gomes de Abreu e Bernardo Carvalho, 
Planeta Tangerina, 2016. 

Sinopse: 

No princípio do mundo, no tempo em que 
todos caminhavam sem levar nada 
consigo, um urso detém-se junto a uma 
figueira decidido a comer o seu fruto 
preferido.


O urso observa os ramos, mas apercebe-
se de que na figueira, escondido entre a 
folhagem, há apenas um figo ainda um 
pouco verde.


“Quanto tempo levará este figo a ficar 
doce?” pergunta-se o urso. “Talvez um 
dia?” 


E, muito confiante, senta-se, esperando 
pelo seu figo maduro. 


Mas à volta da figueira esperam-no muitas 
peripécias...  Porque, para quem serão os 
figos afinal? Para quem passa? Para quem 
os guarda? Para os mais fortes? Para os 
mais rápidos?  Ou para quem tem mais 
fome?


Uma história com suspense e humor q.b. 
que vai agarrar os leitores (mesmo aqueles 
que não gostam de figos…).


LIVROS JUVENIS 

O rapaz que salvou os livros, de Maria 
Teresa Maia González e ilustrações de 
Rui Ricardo, Pass, 2017. 

Sinopse: 

O Henrique é um rapaz corajoso e sonhador 
que mora em Vale das Águas, uma vila 
portuguesa perto da fronteira com Espanha.


Certo dia, acontece aquilo que os seus 
habitantes mais temem: Vale das Águas é de 
novo assolado por cheias terríveis, que 
provocam danos incalculáveis. 


Mas o Henrique está determinado a não 
deixar que a força destruidora das águas lhe 
roube o que de mais precioso tem: a 
biblioteca que ele mesmo criou. 

E, assim, munido da esperança que os livros 
lhe devolveram, o Henrique vai tentar salvar o 
seu maior tesouro. 


Será que vai conseguir?


SUGESTÕES DE LEITURA
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EUROTOOLBOX 2017-2018 



SUGESTÕES DE LEITURA
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SOCORRO!!! Sou uma adolescente!, de 
Ana Luísa Pais, Oficina do Livro, 2017. 

Sinopse: 
Catarina tinha oito anos quando viu o 
amor pela primeira vez. 


Desde então, e até atingir os dezassete 
anos e o final do secundário, passou por 
a l g u m a s d e s i l u s õ e s , f e z v á r i a s 
descobertas e teve muitas experiências. 


A adolescência é assim mesmo: um 
processo de descoberta interior num 
mundo cheio de alegrias e dissabores, e 
Catarina vai vivê-lo em pleno, com os 
s e u s a m o r e s e d e s a m o r e s , a s 
transformações físicas, as amizades que 
hão de ficar para a vida, os sucessos e 
insucessos ao nível pessoal e escolar.


Vamos comprar um poeta, de Afonso 
Cruz, Editorial Caminho, 2016. 

Sinopse: 

N u m a s o c i e d a d e i m a g i n a d a , o 
materialismo controla todos os aspetos 
das vidas dos seus habitantes. Todas as 
pessoas têm números em vez de nomes, 
todos os alimentos são medidos com 
total exatidão e até os afetos são 
contabilizados ao grama. E, nesta 
sociedade, as famílias têm artistas em vez 
de animais de estimação. A protagonista 
desta história escolheu ter um poeta e um 
poeta não sai caro nem suja muito - como 
acontece com os pintores ou os 
escultores - mas pode transformar muita 
coisa. A vida desta menina nunca mais 
será igual…


Uma história sobre a importância da 
Poesia, da Criatividade e da Cultura nas 
nossas vidas, celebrando a beleza das 
ideias e das ações desinteressadas.


EUROTOOLBOX 2017-2018 
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