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Este número especial é destinado a celebrar o mérito dos nossos alunos que foram 
premiados em 2016 como melhores alunos de língua portuguesa. Trata-se de um 
prémio anual, atribuído a um aluno por ano de escolaridade, do 1.º ano ao ensino 
superior. 


Os alunos são premiados pelo seu desempenho em português e é apresentado a 
concurso um texto ilustrativo da sua competência linguística. É ainda considerado o 
relatório enviado pelo respetivo professor, a fundamentar a proposta daquele aluno, 
de entre todos do mesmo ano.


Os textos que nos chegam são sempre surpreendentes pela qualidade e imaginação 
que revelam. Quisemos, com este número, partilhar convosco o gosto de os ler e 
homenagear assim os seus autores.


Premiamos também, anualmente, ilustrações alusivas a livros ou contos lidos pelos 
alunos nas aulas. Este prémio tem o patronato da ilustre pintora Paula Rego. 


Queremos ainda, ao divulgar os textos premiados, agradecer aos alunos, pelo 
empenho em escrever em português e em partilhar connosco os seus escritos; aos 
professores, pelo trabalho dedicado que fazem, sempre preocupados na melhoria 
das experiências de aprendizagem dos alunos; aos nossos patrocinadores, a 
Fundação millennium bcp, cujo apoio nos permite oferecer livros aos alunos e um 
prémio monetário para poderem aumentar as suas poupanças-educação.


Como verão, os textos são muito diferentes, dado que são escritos por crianças, 
jovens e adultos, dos 6 aos 23 anos. O nível de língua também é muito variado, já 
que muitos destes alunos nunca foram escolarizados em português e é nas nossas 
aulas que aprendem a escrever na nossa língua. 


Esperemos que apreciem os textos. Os nossos alunos estão de parabéns!


Londres, 22 de dezembro de 2016

A Coordenadora do Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal

Regina dos Santos Duarte


Nota de agradecimento
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Jennifer Morais, premiada na categoria do 3º ano, 
e professora Fernanda Shepherd.

Diana Araújo, premiada na categoria do 1º ano, e 
professora Maria Lucília Holmes.

Dinis Carvalho, premiado na categoria do 4º ano, 
com o professor Manuel Xastre.
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Sofia Luís Ferreira, premiada na categoria do 7º 
ano, com a professora Márcia Fortuna.
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Beatriz Machado, premiada na categoria do 9º 
ano, com o professor Carlos Ferreira.

Beatriz Machado, premiada na categoria do 11º 
ano, com a professora Fernanda Shepherd.

Maria Rita Lima, premiada na categoria do 12º 
ano, com a professora Márcia Fortuna.

Inês Freitas, premiada na categoria do 10º ano, 
com a professora Helena Ferreira.
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Maria Rita Lima, premiada na categoria do 12º ano,  
com a professora atual, Márcia Fortuna, e os 
professores anteriores, Carlos Ferreira e Alexandra 
Taveira


Ramona Tudosa, premiada na categoria do 
ensino superior.

Mark Francis, premiado na categoria do ensino 
superior.

Ana Reis, prémio Ilustração ensino primário, com 
o professor Manuel Xastre.
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Eduarda Craveiro, prémio Ilustração ensino 
secundário, com a professora Adriana Acúrcio.

Sua Excelência, o Embaixador João de Vallera, 
premiado pelos professores na categoria 
“Melhor Embaixador da Língua Portuguesa”.

O grupo de premiados com o Senhor Embaixador João de Vallera, a 
Coordenadora do ensino Português, Doutora Regina Duarte, e com o 
representante da Fundação Millennium bcp, Frederico Alves.
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O grupo de premiados com o Senhor Embaixador João de Vallera, a Coordenadora do ensino Português, 
Doutora Regina Duarte, e com o representante da Fundação Millennium bcp, Frederico Alves.

O grupo de professores da rede do ensino Camões no Reino Unido e Ilhas do Canal, com o Senhor 
Embaixador João de Vallera e com a Coordenadora do ensino Português, Doutora Regina Duarte.
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O meu domingo 

Eu chamo-me Diana Oliveira Araújo. Eu 
tenho seis anos.


Eu tenho um irmão, ele chama-se Dinis e 
ele tem três anos.


No domingo, eu fui ao parque chamado 
“Ruislip”.


Eu e minha amiga Lara e o meu irmão e o 
irmão da Lara e a nossa mãe, nós todos 
fomos para a praia.


Eu e a Lara e o irmão da Lara nós fomos à 
água para nadar.


A Lara e eu conhecemos uma amiga nova 
chamada “Chloe” e nós nadamos todas 
juntas.


Depois nós saímos da água e fomos limpar-
nos e vestir-nos e depois fomos ao parque 
para brincar um bocadinho.


Depois fomos embora de carro.


O meu pai foi buscar “Nandos” para comer 
e estava muito bom.


Depois eu fui para a cama.


Diana Oliveira Araújo, 1º ano, Hillside 
School, professora Lucília Holmes


A menina da floresta 

Era uma vez uma menina que caminhava 
pela floresta.


Ela encontrou três amigos: um urso, uma 
cobra e um lince. 


Eles eram bons amigos e faziam muitas 
coisa juntos.


O lince fazia a cama feita de madeira, e 
punha a mesa.


O urso caçava e brincava com ela, quando 
acabava de caçar.


E a cobra fazia o jantar.


Aos fins de semana eles davam passeios 
entre as árvores. 


Tu não sabes como é a floresta? 


Há lagos cheios de animais diferentes, nas 
árvores há morcegos de fruta que comem 
maçãs e cerejas e um deles é o animal de 
estimação da menina.


Eles adoram viver na floresta. 😀 


Sebastião Silva, 2º ano, St. Paul’s C. School 
(Hammersmith), professora Vanda Araújo
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Jennifer Pereira Morais, 3º ano, St. Angela’s Ursuline School, professora Fernanda Shepherd




Gosto muito de saltar


Mas também de correr


E claro


Gosto muito de ler.


Se pudesse ajudar


Todos os meninos sem comer


Seria muito boa ação


E deixariam de sofrer


Quando era pequenino


Nada sabia fazer


Agora já cresci


já sei ler e escrever


Gosto muito de brincar


Se nada tiver para fazer


Tenho de aproveitar


Enquanto não crescer


Se penso bem


Tenho tanta sorte


Em ter ao lado


Um pai e uma mãe


Tantos meninos como eu


Sem nada para comer


Gostava de os ajudar


Para nenhum deles morrer.


Dinis Pais Carvalho, 4º ano, Thomas More 
Language College, professor Manuel Carlos 
Xastre
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Passeio em família até a Aldeia de 
Bekonscot 

Há 6 anos eu e a minha família fomos 
visitar Bekonscot (uma aldeia miniatura 
situada na vila de Beaconsfield, Inglaterra) 
e viajámos até lá de carro.


Gostei muito de tudo aquilo que lá vi e de 
poder partilhar o dia com os meus pais e 
irmão. Vimos muitas casinhas, pessoas e 
animações em ponto pequenino, até 
mesmo uma linha de comboios 
pequeninos.

Levamos uma merenda e fizemos um 
piquenique delicioso. Lembro-me também 
de comprarmos uns gelados com sabor a 
baunilha e de me divertir no parque 
infantil.

Vimos diferentes cenários em miniatura, 
também subimos a uma torre donde se 
podia ver tudo claramente.

Gostei muito da experiência e tirei muitas 
fotos que ainda guardo como recordação. 
Era tudo muito bonito - um local que 
todas as famílias deveriam visitar.


Cátia Fernandes, 5º ano, St. Paul’s C. School 
(Hammersmith), professora Vanda Araújo


Nina, a cadela! 

	Eu tenho uma cadela chamada Nina. Ela 
é uma Pincher miniatura castanha de 3 
anos. O aniversário dela é no dia 25 de 
abril. 


A Nina é uma cadela muito animada. Ela 
come do nosso comer, ela dorme comigo, 
adora quando nós lhe fazemos cócegas 
na barriga, mas não é só ela, são todos os 
cães. Nós damos-lhe 300 gr de ração por 
semana porque ela vai lá mordiscar 2 ou 3 
pedaços e vai embora e enchemos a taça 
da água de 2 em 2 dias mais ou menos 
depende da temperatura na rua.

	Ela é muito bem treinada! Quando ela faz 
algo de mal, só basta o pai dizer “Nina” e 
ela vai logo a correr para a cama dela e só 
volta quando a pessoa que a mandou a 
chamar. 


Mas a coisa mais fixe sobre ela é que 
quando está um dia de sol, ela deita-se 
no chão a apanhar sol e faz chichi e cocó 
no tapete da casa de banho.


Ruben Simões, 6º ano, Rouge Bouillon School 
(Jersey), professora Anabela Pais
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Sofia Luís Ferreira, 7º ano, Allen Edwards P. School, professora Márcia Fortuna
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O meu “half term” de outubro 

As minhas férias foram boas. Eu tive bons e 
maus momentos. As minhas férias não 
duraram muito, mas no pouco tempo 
diverti-me muito.

A viagem de barco foi boa e a minha mãe 
não enjoou. Eu até vi a minha professora de 
Português. Eu e uns meninos, que são 
amigos da minha mãe e agora meus, fomos 
ao “Top Shop” para comprar chocolate para 
mim. E foi… divertido!

Nós saímos do barco e fomos numa viagem 
longa de carro para chegar a Portugal.

A viagem de carro foi muito longa, e eu 
fiquei aborrecida. Resolvi o problema pondo 
música no carro e pouco tempo depois 
adormeci. Quando acordei já estávamos em 
Portugal.

Assim que eu cheguei à porta, corri para 
onde nós guardamos os cães e fui visitar o 
meu novo cão e uma cadela chamada 
Catraia. O meu cão chama-se Ace.

O resto das férias foram espetaculares, 
exceto o último dia porque eu não queria vir 
embora de Portugal. Quando eu vim 
embora, trouxe o meu cão Ace que é um 
cão de raça da Serra da Estrela. Ele é muito 
querido.


Bárbara Ramalho, 8º ano, Grainville School 
(Jersey), professora Dorinda Barros


A maldição da faca afiada 

Quando estava a investigar a morte de um 
detetive particular, Maria descobriu uma 
lenda sobre uma faca amaldiçoada que 
assombrava Londres. 

A lenda falava acerca de uma faca que 
assim que tocada, roubava a vida da 
pessoa que a tinha tocado, deixando-a com 
apenas 13 dias para viver. Os poucos que 
foram condenados pareciam ser pessoas 
vulgares, mas quando fotografados, 
apareciam translúcidos. Ela também 
descobriu que o detetive morreu numa casa 
abandonada e assombrada.

	A Maria resolveu investigar a casa e 
quando chegou, constatou que a casa era 
mais assustadora do que aquilo que ela 
tinha imaginado. Lentamente, aproximou-se 
da entrada da casa. Olhou para a porta, 
pensou duas vezes. Entrou. Dentro da casa, 
tudo era muito escuro e assustador. Ela foi 
pelos corredores em bicos de pés, subiu as 
escadas até que decidiu entrar por uma 
porta. Depois de ter aberto a porta, ela 
encontrou, no chão, o corpo que pertencia 
ao detetive particular e ao lado da faca 
amaldiçoada.

	A Maria agarrou na faca, ignorando a 
superstição da faca. De repente, imagens 
de fantasmas e vampiros encheram a mente 
dela. A lenda dizia que só havia uma 
maneira de destruir a maldição, mas que 
seria muito difícil de encontrar. 

	Achas que a Maria conseguiu encontrar a 
solução antes do tempo acabar?


Beatriz Ferreira Machado, 9º ano, Thomas More 
L. College, professor Carlos Ferreira
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Um rapaz antipático e uma rapariga 
educada  

Era uma vez um rapaz que se chamava 
Henrique, tinha 15 anos e era muito antipático, 
ninguém se atrevia a falar com ele. O Henrique 
tinha apenas dois amigos, que eram os 
meninos mais envergonhados da turma dele e 
não eram muito sociáveis, eram eles os únicos 
que o iam aturando, nos intervalos e no 
caminho de casa para a escola. Ele vivia com 
os pais e era filho único e podemos dizer que 
era um rapaz bastante solitário e infeliz.

	Uma manhã, levantou-se para ir para a escola, 
como era normal e quando chegou à escola, na 
sua primeira aula do dia, Inglês, aconteceu algo 
surpreendente... Estavam todos sentados para 
mais um dia de aulas, quando, de repente, 
bateram à porta.


- Mas quem será? - pensaram todos.

Era uma rapariga deslumbrante, com 

cabelos de ouro e uns olhos cor de mar, nos 
quais era fácil alguém se perder.


- Olá, eu sou a Mariana e sou a nova 
aluna. Vou ficar na vossa turma. - disse a 
Mariana, olhando para Henrique com um olhar 
simpático.


Mariana era uma rapariga educada, 
simpática, muito bonita e cativante. Henrique 
era precisamente o contrário, era antipático, 
não muito educado e estava sempre mal-
humorado, apesar de também ser um rapaz 
bonito.


Chegou o momento do intervalo e 
Mariana aproximou-se do Henrique.


- Olá, como te chamas? – perguntou a 
Mariana.


- Chamo-me Henrique e tu?

- Eu chamo-me Mariana. Só cheguei à 

cidade há um semana e gostava muito de 
conhecer um sítio bonito, por exemplo, um 
jardim. Conheces algum jardim perto da 
escola?


O H e n r i q u e fi c o u b a s t a n t e 
desconcertado com esta abordagem da 
Mariana, não estava muito habituado a falar 
com raparigas, mas ela era tão simpática, que 
ele não conseguiu ser muito antipático com ela.


- Sim, conheço um jardim a caminho de 
minha casa, se quiseres levo-te lá, quando 
acabarem as aulas.


- Sim, claro que adorava ir. Fica 
combinado!


Voltaram para as aulas e o dia demorou 
a passar para os dois, visto que estavam os 
dois ansiosos. Quando chegou a hora 
esperada, eles saíram juntos da escola e 
caminharam para o jardim que o Henrique 
conhecia. Era um jardim não muito grande, mas 
muito bem cuidado e bonito, com árvores 
frondosas e flores variadas e perfumadas.


Mariana começou a falar dela e o 
Henrique olhava para ela com curiosidade e 
muito atenção. A determinada altura Mariana, 
com um ar mais grave disse ao Henrique:


- Henrique, tenho um segredo para te 
contar, algo que vai parecer estranho, mas vai 
depender de ti acreditar ou não e se acreditares 
no que te vou dizer, terás que estar neste 
mesmo sítio daqui por um ano, à mesma hora.


O Henrique fixou Mariana e, sem pensar 
muito, disse:


- Estou pronto para ouvir, podes dizer.

- Alguém me disse que tu precisavas de 

ajuda, porque não tinhas muitos amigos, nem 
eras muito feliz. Eu ajudo pessoas como tu e 
quero muito ajudar-te. A partir de hoje terás 
que mudar um pouco a tua atitude e terás que 
ser mais simpático e educado com todas as 
pessoas, só assim poderás sentir-te mais feliz. 
Como consequência, acontecerá algo muito 
bom na tua vida. Eu hoje vou embora, vou ter 
que sair da cidade e vou para outra escola, 
talvez durante um ano, mas virei ter aqui 
contigo daqui por um ano, prometo! Nessa 
altura, compreenderás tudo, explicar-te-ei tudo.


- Eu confio em ti e vou fazer o que tu 
me pediste, mas vai ser difícil, porque as 
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pessoas também não são muito simpáticas 
para mim.


- Se mudares de atitude, verás que as 
pessoas também vão mudar de atitude para 
contigo.


Depois desta conversa, o Henrique e a 
Mariana caminharam juntos para casa, em 
silêncio. O Henrique deixou a Mariana em casa 
dela e foi para casa dele. Estava pensativo e 
intrigado, nunca lhe tinha acontecido nada 
igual. Nessa noite custou-lhe a adormecer, mas 
por fim adormeceu e acordou no dia seguinte 
muito cedo. Começou por mudar a atitude dele 
com os pais, sendo simpático e bem educado 
com eles. Eles estranharam, mas foram também 
simpáticos com o filho. Seguidamente, foi para 
a escola e quando chegou começou logo a falar 
com todos os colegas da turma. Todos acharam 
que o Henrique estava muito diferente, mas 
todos começaram também a ser mais 
simpáticos com ele.


Em pouco tempo, o Henrique tornou-se 
um rapaz muito mais feliz, tinha uma relação 
muito melhor com os pais e na escola até se 
tornou um rapaz muito popular, com muitos 
amigos, a vida dele mudou para melhor!


Um ano passou e chegou finalmente o 
dia em que ele teria que se reencontrar 
novamente com Mariana, no jardim. Ele nunca 
duvidou do que ela lhe disse, nem por um 
minuto e sempre acreditou que algo realmente 
bom lhe iria acontecer.


No fim das aulas, Henrique dirigiu-se 
para o jardim, com o coração aos saltos, estava 
muito nervoso e queria muito rever a Mariana. 
Quando chegou ao jardim lá estava Mariana 
sentada no mesmo banco, à espera dele 
sorridente. Quando o viu, correu para ele e 
abraçaram-se.


- Que bom ver-te outra vez, Henrique, 
estás tão diferente, com um ar muito mais feliz.


- Olá Mariana, também é muito bom ver-
te. Sim, a minha vida mudou bastante, tenho 
muito mais amigos, a minha relação com os 
meus pais é muito melhor e sinto-me muito 

mais feliz. Podes contar-me agora o teu 
segredo?


- Eu sou uma fada que ajuda rapazes 
antipáticos e infelizes, como tu eras antes. Tive 
que ir embora e estar ausente durante um ano, 
porque tive que ajudar outros rapazes como tu. 
Tal como te disse, em breve irá acontecer algo 
muito bom na tua vida, só tens que acreditar, 
mais uma vez.


O Henrique agradeceu à Mariana e foi 
para casa. Nessa noite, sonhou com uma 
rapariga linda, doce, de cabelos negros e olhos 
verdes...


Na manhã seguinte, na primeira aula da 
manhã, História, alguém bateu à porta, era uma 
aluna nova, chamada Rita, era muito bonita, 
tinha os cabelos pretos e olhos verdes e um 
sorriso muito doce. Entrou e sentou-se ao lado 
do Henrique. O Henrique soube naquele 
momento que algo de muito bom iria acontecer 
entre ele e a Rita e pensou na Fada Mariana, 
com carinho. A seguir olhou para a Rita e 
perguntou-lhe:


- Queres que te leve a um jardim muito 
bonito depois das aulas?


Inês Freitas, 10º ano, La Retraite Roman 
Catholic School for Girls, professora Helena 

Ferreira
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Music+ com mais de um milhão de 
ouvintes 

Pela primeira vez Music+ recebe mais 
do dobro dos ouvintes, comparado com os 
anos anteriores. Muitos risos e gargalhadas 
acompanharam os gritos durante o 
prolongamento do festival, onde os 
espectadores tiveram muitas surpresas.


Inesperadamente, apareceu a artista 
popular Mia Rose (mais conhecida pelo seu 
papel de Beatriz na serie televisiva “I love 
it”) que cantou ao lado dos D.A.M.A. no 
tema que compuseram em conjunto.


A cidade de Lisboa não só recebeu de 
braços abertos uma variedade de cantores 
e bandas musicais conhecidas no resto do 
m u n d o , m a s t a m b é m u m a v a s t a 
comunidade de turistas da Europa, África e 
Ásia.


Estando a assistir ao festival por 
razões profissionais e não propriamente 
pessoais, dá uma certa vantagem, uma vez 
que tive direito a acesso VIP. Isto deu-me a 
oportunidade de conhecer e entrevistar dois 
jovens com uma carreira pela frente: 
Mickael Carreira e o seu irmão David.


- Sei que têm andado os dois 
ocupados com os concertos em vários 
países, mas qual é a diferença que vocês 
s e n t e m q u a n d o t ê m u m p ú b l i c o 
português, em Portugal, à vossa frente? - 
perguntei.


- Acho que não há diferença. A 
comunidade portuguesa fora de Portugal, 
embora possa ter um sotaque diferente, 

quando cantam comigo sinto o mesmo 
apoio dos meus fãs que sinto aqui, o que 
a meu ver é o mais importante. - responde 
Mickael.


- No ano passado, quando lancei o 
meu disco em francês tive mais sucesso 
do que eu estava à espera e cada vez que 
visito a França ou o Luxemburgo, sei que 
tenho um público muito acolhedor. Tal 
como diz o Mickael, acho que não há 
diferença. - afirmou David.


Isto foi uma pequena parte da nossa 
entrevista, mas poderão aceder ao resto no 
site do nosso jornal escolar.


Na vida cultural de um país, a música 
é muito importante. Imaginem Portugal sem 
fado, sem pomba ou sem ranchos, por 
exemplo, não ser ia Portugal. Seria 
simplesmente o país conhecido pelo cozido 
e pelos pastéis de Belém, ou mesmo pelo 
país ao lado de Espanha. Cada país é 
baseado na cultura e na história que tem e 
sem isto estariam incompletos. A música é 
fundamental para todos, mas cada 
indivíduo tem um uso diferente, isto é, para 
estudos, para relaxar, para dançar, entre 
outras coisas.


Para concluir, recomendo que não 
percam os próximos festivais de música, 
especialmente vocês os que nunca viveram 
esta experiência musical, porque nunca se 
irão esquecer. Divertimento é algo que não 
falta!


Muito obrigada. Conto convosco para 
a edição subsequente.


Mariana Filipa Pereira Alves, 11º ano, The 
Holy Cross School, professora Fernanda 
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O JOVEM E A SUA QUERIDA TELEVISÃO 
TEMPORADA 16, ÚLTIMO EPISÓDIO 

A televisão é uma invenção moderna que é 
bastante popular entre os adolescentes. Há 
quem passe horas e horas e horas sem fim 
com os olhos colados ao ecrã, a ver 
atentamente as pessoas em miniatura a 
dançar de um lado para o outro dentro 
daquela pequenina ca ix inha. Este 
comportamento é aceitável? Como 
sempre, existem várias opiniões mas, 
afinal, qual é o efeito da televisão nos 
jovens da nossa nova geração?


Por um lado, há quem pense que a 
televisão influencia o comportamento dos 
jovens, tornando-os mais inseguros no que 
toca à imagem corporal ou ao estatuto 
social; eles olham para si mesmos e veem 
que não são compat íve is com as 
personagens maravilhosas que observam. 
‘Porquê? Porque sou eu inferior?’ Além 
disso, a televisão obriga os jovens a serem 
competitivos e gananciosos, pois todos se 
querem destacar. ‘Quero ser especial como 
na TV.’ Também, desde uma idade 
prematura, o comportamento sexual e 
violento é incentivado pela televisão por 
programas com imagens explícitas. 


Acham mesmo que aquele pequeno círculo 
vermelho vai prevenir um jovem menor de 
ver aquele filme ou programa? Nem 
sempre.  Sem vigilância cuidadosa, o seu 
filho, irmão ou amigo mais novo está 
disponível a ficar traumatizado para sempre 
ao ver aquele filme de horror ou aquele  

programa policial. A televisão convence os 
jovens que a aparência é valiosa e se não 
tiverem essa tal aparência desejável, 
devem fazer tudo possível para a alcançar. 
Outro pensamento provocado nos jovens é 
o desejo de conseguirem uma vaga no 
“paraíso das celebridades” e a presença 
proeminente nas redes sociais.


Todavia, do ponto de vista de uma jovem, 
penso que a televisão é um meio de abrir 
as nossas mentes a experiências que 
nunca vivemos e que, possivelmente, 
nunca viveremos. Vendo televisão, pode-se 
ser uma exploradora, a trepar pelas colinas 
de uma floresta tropical repleta de animais 
e plantas selvagens, dependendo somente 
das suas habilidades de sobrevivência. 
Vendo televisão, pode-se ser um fashion 
designer de topo, de alto nível a desenhar 
para os melhores desfiles em Paris. Porque 
não sonhar? Porque não dar asas à 
imaginação? É uma oportunidade de fugir à 
realidade  e aos problemas do dia a dia. 
Podemos ser quem quisermos ser.


Concluindo, creio que as regras e os limites 
d a t e l e v i s ã o e s t ã o u m p o u c o 
descontrolados, contudo podem-se instalar 
fronteiras para prevenir efeitos prejudiciais 
nos jovens. Não só se deve implementar 
mais controlo parental, como também 
devíamos dar conselhos aos jovens que 
lhes permitissem aprender e saber como 
gerir o seu tempo. Ou então, simplesmente 
temos de ter sensatez e mais cautela com 
os tipos de programas vistos pelos jovens.


Maria Rita Lima, 12º ano, St. Angela’s Ursuline 
School, professora Márcia Fortuna



A Língua Portuguesa 

Neste texto vou falar sobre o meu amor pela língua portuguesa.


Antes de vir à Universidade, em Leeds, eu já sabia como o Português era graças às canções 
que eu comecei a ouvir e a tentar cantar; mas o que não sabia era como a língua é 
complicada, especialmente a gramática!


Efectivamente, sabendo espanhol, pensava que o português era mais ou menos o mesmo, 
com pequenas diferenças: dei-me conta de que não é assim e há coisas completamente 
diferentes e até contrárias. O que sei é que conhecer mais línguas latinas ajudou-me quando 
tive que começar o estudo da língua portuguesa.


Inicialmente foram estes os fatores que me convenceram a estudar o português: a curiosidade 
por uma nova língua e o desejo de estudar que não fosse demasiado diferente com respeito as 
línguas que eu normalmente falo. Depois, a curiosidade tornou-se em paixão pelos sons da 
língua, em particular por aqueles do português de Portugal: são sons delicados, refinados e 
musicais!


Sei que tenho ainda muitas coisas que aprender mas até agora estou feliz por ter aprendido 
tanta gramática e léxico variado em tão pouco tempo! Estou segura que poderia ter feito mais! 
Contudo, a minha experiência foi positiva e terei saudades de estudar o português este ano, 
como irei para Marrocos em setembro fazer o meu ano no estrangeiro obrigatório na 
universidade. Quando eu voltar, farei tudo para me pôr no mesmo nível que os outros 
estudantes e dar o melhor que posso!


Algo que não disse é a importância que o português tem no mundo: é falado em muitos países 
e é a língua mais falada na America Latina, como o Brasil é o maior pais que fica ali. Nem 
todos os falantes de português são capazes de falar outras línguas e é sempre mais 
aconselhável falar a mesma língua se queremos estabelecer uma ligação positiva com as 
outras pessoas. Além disso, saber uma língua que a maioria não sabe pode ser uma grande 
vantagem e muito apreciada pelos recrutadores das empresas. Por fim, ser capaz de falar o 
português permite que eu possa fazer comparações com as outras línguas latinas e ampliar a 
minha visão e paixão linguísticas.


Aprender línguas é divertido e faz-te pensar, por isso gostaria de sugerir o português a todas 
as pessoas que querem aprender uma língua original e em geral complexa.


Serena Diana Pucasu, 1º ano, Universidade de Leeds, professora Sofia Martinho


Prémio na categoria ensino superior/ início de curso
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Apagaram as estrelas 

O vizinho cantava de novo. Todos os dias 
esperava o pôr-do-sol no jardim, sentado 
numa cadeira enferrujada, com a bengala no 
colo. No seu repertório havia só três 
canções e cantava-as na mesma ordem, 
sempre. Começava com uma sobre as 
aventuras da juventude, que trazia um riso 
frágil nos seus lábios secos. A segunda era 
patriótica, uma música que podia ter sido 
hino nacional, mas que nunca foi. Mantinha 
a mão no peito e derretia-se com cada 
frase. Para a última canção permanecia só 
tristeza. Uma tristeza que fazia murchar as 
flores do seu jardim e os sorrisos das 
crianças.  As palavras falavam de um 
homem que tinha perdido o lar e, com isso, 
tudo o que fazia sentido na vida dele. Assim 
a tristeza do vizinho tornava-se desespero e 
tremia com suspiros na garganta.


O Vona escutava as canções do velho 
Landio com uma infinita curiosidade. Não 
compreendia muito, com os seus seis anos, 
mas escutava sem sequer piscar os olhos. 
Afinal, os dois não eram tão diferentes. 
Cinco meses antes, a guerra t inha 
começado. Com o conflito sempre mais 
perto da sua aldeia, o Landio aguardava o 
Fim cantando, memorizando os últimos 
instantes de luz no horizonte. O pequeno 
Vona também sabia da guerra. À noite, 
ouvia ruídos fortes na distância e tinha 
medo. E, da sua janela, contava as estrelas, 
desde a mais pequena à mais brilhante. 
Quando passavam as nuvens, o Vona fingia 
de brincar às escondidas com as estrelas 

que, às vezes, pareciam responder com 
uma piscada brincalhona. 


A lua voltou ao seu lugar e o Landio acabou 
de suspirar. Estava a abrir a porta da casa 
quando o Fim chegou, empurrando-o pelas 
costas. Caiu, partindo a bengala. Mas se era 
o Fim, porque ainda podia chorar? Com a 
cabeça e os joelhos latejantes, fez um 
esforço hercúleo para se levantar. Olhou ao 
redor e percebeu que o Fim tinha vindo pela 
casa errada. Desde o coração de fumo e de 
poeira, uma voz tentava alcançar alguém. 
Meio a caminhar, meio a rastejar, o Landio 
seguiu a voz. No meio da rua, uma criança 
estava deitada. O Vona tinha estilhaços no 
abdómen e no peito e não se movia. Tão 
lindo era o Vona de cabelos encaracolados 
e de dentes de leite. O Landio levou a mão 
direita do menino nas suas e deu início às 
suas canções, aguardando a ajuda dos 
outros. 


Mas ninguém veio. Após Landio terminar de 
cantar, o Vona abriu os olhos e fixou o céu. 
Levantou a mão esquerda e apontou: 
Mãe...apagaram as estrelas...apagaram as 
estrelas, mãe…


Por todas as esperanças (von, esperança 
em islandês) que deixamos morrer e todos 
os países (landio, país em islandês) que 
devastamos com guerras.


Ramona Tudosa, ensino superior, Universidade 
de Leeds, professora Sofia Martinho


Prémio Menção Honrosa - Qualidade Literária 
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Ensaio escrito por Mark Francis, aluno da Universidade de Edimburgo, 
professora Helena MacDonald


Prémio na categoria ensino superior/ fim de curso



APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

PRÉMIO MELHOR ALUNO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
FUNDAÇÃO MILLENIUM bcp - 2016

�30



�31

PRÉMIO ILUSTRAÇÃO FUNDAÇÃO MILLENIUM bcp/ 
PAULA REGO

APRENDER PORTUGUÊS NO RUIC

Melhor Ilustração na categoria do ensino secundário


Ilustração de Eduarda Craveiro, 12.º ano, St. Joan of Arc School, professora Adriana Acúrcio




Modelo gráfico: Nuno Silva

Coordenação do Ensino 
Português no Reino Unido 

e Ilhas do Canal
Ministério dos Negócios Estrangeiros

FICHA TÉCNICA 
Propriedade

Coordenação de Ensino do Português 
no Reino Unido e Ilhas do Canal

Camōes - Instituto da Cooperação e da Língua

Regina Duarte (Coord.)
Márcia Fortuna (Ed.)

Equipa de Apoio Pedagógico
Ana Rocha

Carlos Ferreira
Carlos Xastre

Helena Ferreira

Coordenação do Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal 
Embaixada de Portugal em Londres 

11, Belgrave Square 
London SW1X 8PP


0044(0)2072358811 
0044(0)7834192542


cepe.reinounido@camoes.mne.pt 

�32

mailto:cepe.reinounido@camoes.mne.pt
mailto:nunocooper@gmail.com?subject=
mailto:nunocooper@gmail.com?subject=
mailto:cepe.reinounido@camoes.mne.pt

