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João Penalva expõe no 
Mudam

Língua Portuguesa
vai ser lecionada 
na Universidade 
de Sevilha

Em França, o ensino da língua portuguesa foi ministrado a 13.500 alunos, no ensino básico e secun-
dário, e a perto de 5.000 no ensino superior, enquanto na Alemanha chegou a 2.805 alunos, no bási-
co e secundário e a 1.449 a nível universitário. Na Suíça, saldou-se por um total de 9.687 alunos nos 
níveis básico e secundário. E em Espanha e Andorra, a língua portuguesa ultrapassou a fasquia dos 50 
mil alunos, nos três níveis: foi ensinada a 50.639 estudantes em 2017-2018. Dados que confirmam o 
interesse crescente pela aprendizagem de uma língua que é já a quarta mais falada no mundo… 

P. 22

no Próximo ano Letivo

Ano letivo de 2017-2018 confirma o 
interesse crescente pela aprendizagem 
da língua portuguesa

itáLia

Portugal presente na 
Exposição Internacional 
de Arquitetura de Veneza

P. 22

israeL

Exposição sobre Aristides 
de Sousa Mendes 
prolongada até outubro
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O Camões - Centro 
Cultural Português 
no Luxemburgo 
está a promover 
a exposição de 
João Penalva, 
patente no Museu 
de Arte Moderna 
Grão-Duque Jean 
(Mudam) até 
16 de setembro

A exposição “Aristides de Sousa Mendes. O 
Cônsul Português em Bordéus”, patente na 
Brender-Moss Library of Social Sciences Ma-
nagement and Education da Universidade 
de Telavive, foi prolongada até 11 de outu-
bro devido ao grande interesse demonstrado 
pelo público.

moçambique

Rita Neves e Daniel 
Moreira com residência 
artística em Maputo

P. 22

Daniel Moreira e Rita Castro Neves estão a 
produzir uma obra nova que será exibida in 
loco, no Camões - Centro Cultural Português 
em Maputo, entre 2 e 9 de agosto de 2018.

A representação oficial portuguesa instalou o 
seu pavilhão na Ilha da Giudecca, mais es-
pecificamente no piso térreo da Villa Hériot. 
Pode ser visitada até 25 de novembro.

Numa primeira fase, a disciplina será 
ministrada na Faculdade de Filologia,
e tem por objetivo “contribuir para 
a melhoria da proficiência linguística 
dos professores de português naquela 
região”, explica Filipa Soares, 
coordenadora do Ensino Português 
em Espanha e Andorra.
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Ano letivo de 2017-2018 confirma o interesse crescente pela 
aprendizagem da língua portuguesa
No ano letivo que agora se encerra, o ensino da língua portuguesa foi ministrado a 13.500 alunos, no ensino básico e secundário, e a perto de 5.000 no ensino superior, em França. Na 
Alemanha, chegou a 2.805 alunos, no básico e secundário e houve 1.449 a frequentar os cursos de português a nível superior. Já na Suíça, o ano letivo saldou-se por um total de 9.687 
alunos nos níveis básico e secundário. E em Espanha e Andorra, a língua portuguesa ultrapassou a fasquia dos 50 mil alunos, nos três níveis: foi ensinada a 50.639 estudantes em 
2017-2018. Dados que confirmam o interesse crescente pela aprendizagem de uma língua que é já a quarta mais falada no mundo…

Em França, no ano letivo de 2017-2018, 
estiveram envolvidos 89 professores e 13.500 
alunos, distribuídos por 860 turmas, em 430 
estabelecimentos de ensino do 1°, 2°, 3° ciclo 
e secundário. As várias modalidades de ensi-
no propostas pela Coordenação do Ensino Por-
tuguês em França estão integradas no sistema 
de ensino francês, à exceção do apoio ao en-
sino associativo que conta com cerca de 900 
alunos. Tanto os cursos EILE (Ensino Interna-
cional de Língua Estrangeira), como os cur-
sos ELVE (Ensino de Língua Viva Estrangeira 
e ainda as SIP (Secções Internacionais Portu-
guesas) são dispositivos do ensino francês, que 
tem a responsabilidade das inscrições e das 
normas de funcionamento, através do seu Mi-
nistério da Educação. A língua portuguesa faz, 
assim, parte integrante do currículo do aluno e 
do projeto pedagógico da escola. 

E é nos cursos EILE que a procura pela 
aprendizagem da língua portuguesa “tem au-
mentado muito”, revela a coordenadora do En-
sino Português em França. “Os pais de origem 
portuguesa, encontram nestes cursos de 1h30 
por semana para além do enriquecimento que 
constitui a aprendizagem de uma língua, uma 
forma complementar de transmitir aos filhos 
uma herança cultural e afetiva”, sublinha Ade-
laide Cristóvão. E no ano letivo que agora se 
encerra, duas novas secções internacionais, 
uma no Collège Lucien Cézard, em Fontaine-
bleau, e outra no Collège Vauban, em Estras-
burgo, vieram juntar-se às 20 já existentes, re-
vela ainda a responsável.

Também no ensino superior, houve novida-
des em França. Ministrado a perto de 5.000 
estudantes em 15 universidades, disponibili-
za ainda três Centros de Língua Portuguesa. 
Mas a grande novidade está relacionada com 
a abertura de uma quinta cátedra de investiga-
ção: a Cátedra Eduardo Lourenço, inaugurada 
em maio na Universidade Aix-Marseille, com 

a presença do professor e filósofo que lhe dá o 
nome. “A investigação desenvolvida no âmbito 
da cátedra Eduardo Lourenço versará temáti-
cas ligadas à valorização económica dos patri-
mónios culturais de origem lusófona”, explica 
Adelaide Cristóvão, que destaca como “outro 
momento de particular importância para o en-
sino do português”, a visita do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, 
à Universidade Paris-Nanterre, onde proferiu a 
conferência ‘A promoção da internacionaliza-
ção da língua portuguesa’. 

concursos, visitas e ciência
De entre os projetos levados a cabo ao lon-

go do ano letivo, Adelaide Cristóvão destaca os 
que envolveram particularmente alunos e pro-
fessores. Foi o caso da participação de uma 
centena de alunos no concurso de leitura ‘Dá 

Voz à Letra’, promovido pela Fundação Calous-
te Gulbenkian em Paris, ou o Concurso Inter-
nacional de Leitura 2017/2018, vencido por 
alunas da Coordenação do Ensino Português 
em França. A ‘Quinta da Escola’, um centro 
de educação ambiental no Parque Natural da 
Serra de Aire e Candeeiros acolheu 59 alunos 
dos cursos EILE de português da região pari-
siense e permitiu-lhes “uma imersão linguís-
tica através da prática de atividades lúdicas 
e culturais”. 

Adelaide Cristóvão destaca ainda as ceri-
mónias de entrega dos certificados de língua 
portuguesa aos alunos, que dão visibilidade à 
certificação das aprendizagens em português. 
Foi o caso da entrega, em janeiro, dos certifi-
cados a 111 alunos (dos 820 que realizaram 
o exame) em Montgeron, num auditório com 
550 pessoas, na presença de várias autorida-
des, entre as quais o Presidente do Camões, 
I.P., Luís Faro Ramos, o secretário de Esta-
do das Comunidades, José Luís Carneiro e o 
Embaixador de Portugal, Jorge Torres Pereira.

inauguração da cátedra eduardo Lourenço na universidade aix-marseille, em França

aLemanha: mais aLunos nos três 
níveis de ensino

Na Alemanha, o ensino do português che-
gou a mais alunos nas áreas consulares de 
Berlim, Düsseldorf e Hamburgo, tendo havido 
uma redução apenas na área consular de Es-
tugarda, revela o coordenador do Ensino Por-
tuguês na Alemanha, Rui Azevedo.

Em 2017/2018, o ensino básico e secun-
dário foi ministrado por 35 professores junto de 
2.805 alunos, provenientes de 1.317 escolas 
alemãs e que frequentaram as aulas de por-
tuguês em 108 escolas de 98 localidades das 
áreas consulares de Berlim (quatro escolas), 
Hamburgo (20 escolas), Düsseldorf (12 esco-
las) e Estugarda (72 escolas). Nas áreas onde 
houve aumento do número de alunos tal ficou 
a dever-se, em grande parte, ao redimensio-
namento da rede efetuado pela Coordenação 
de Ensino que permitiu “um maior desdobra-
mento das turmas e, por conseguinte, menos 
diferenciação pedagógica”, explica o coorde-
nador. A medida permitiu ainda aos alunos te-
rem mais opções de horários para frequência 
dos cursos em regime paralelo. 

A nível superior, o ensino esteve a cargo 
de 11 docentes em igual número de univer-
sidades alemãs, ao abrigo de protocolos de 
cooperação com o Camões, I.P., que tiveram 
um total de 1.449 alunos a frequentar cursos 
de língua portuguesa enquanto língua de gra-
duação, como língua de opção curricular ou 
na modalidade de cursos livres. “Um aumen-
to de cerca de 400 alunos em relação ao ano 
letivo anterior”, revela Rui Azevedo.

A nível de projetos desenvolvidos no ano 
letivo que agora termina, o coordenador dá ên-
fase ao conjunto de atividades de formação 
contínua de professores e de promoção e divul-
gação da língua portuguesa. Rui Azevedo dá 
como exemplo as oficinas ‘Falar de Ciência em 
Português’, em cinco escolas das áreas consu-
lares de Berlim, Düsseldorf, Hamburgo e Es-
tugarda, em parceria com o Native Scientist e 
em colaboração com a Associação de Pós-Gra-

na alemanha, entre os projetos dinamizados pela coordenação de ensino, estiveram as atividades 
de formação contínua de professores

duados Portugueses na Alemanha. A celebra-
ção do Dia da Língua Portuguesa e das Cultu-
ras da CPLP, com destaque para um seminário 
sobre o ensino do português nas universidades 
alemãs, e a 3ª edição das ‘Lusitaníadas’, em 
Bremen, com a realização de atividades que 
envolveram 125 alunos de escolas de 12 lo-
calidades da rede EPE da área consular de 
Hamburgo, foram outras ações destacadas 
pelo coordenador. As atividades passaram ain-
da por ações em colaboração com o associati-
vismo luso, como as festas de final de ano le-
tivo apoiadas por associações em Osnabrück, 
Wolfsburgo, Braunschweig e Krefeld, entre ou-
tras, ou os Santos Populares em Hamburgo, na 
Associação Cultural Luso-Galega, e a cerimó-
nia de entrega de provas de certificação em 
parceria com o Conselho de Pais & Juvenis de 
Portugal de Sindelfingen.

Rui Azevedo destaca ainda ações com vis-
ta à promoção dos cursos da rede EPE, ao re-
conhecimento pelo Estado Alemão dos cursos 
de Português Língua de Herança (PLH) e ao 
aumento do número de alunos, inseridas num 
plano estratégico para o ensino do português 
na Alemanha. Foi o caso da reorganização da 
rede de horários com base nas reais e dife-
rentes necessidades em cada Estado Federa-
do, para minimizar as deslocações entre cur-
sos e a heterogeneidade existente nas turmas. 
Outra ação é o reconhecimento dos cursos de 
Português Língua de Herança oferecidos pelo 
Camões I.P. “com o objetivo de assegurar que 
permanecem parte integrante da oferta extra-
-curricular obrigatória das escolas alemãs”. A 
integração das avaliações dos cursos Camões, 
I.P. nos certificados escolares alemães, por 
sua vez, continua a ser um esforço contínuo 
da Coordenação, já que vai refletir, nos certi-
ficados, o investimento feito pelos alunos na 
aprendizagem do português.

Há ainda outro objetivo que Rui Azevedo 
considera prioritário: a integração da língua 
portuguesa nos planos curriculares dos Esta-
dos Federados alemães e nas escolas euro-
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peias bilingues, para que passe a ser ofereci-
da aos alunos como língua estrangeira, para 
além dos cursos já existentes de Português Lín-
gua de Herança ou Português Língua Materna. 
No âmbito do ensino superior, Rui Azevedo diz 
que  está prevista, já no próximo ano letivo, a 
celebração de protocolos de cooperação com 
a Universidade de Konstanz e com a Universi-
dade Técnica de Munique.

suíça: o sucesso de novos Projetos
Na Suíça, o número de alunos do ensino 

secundário, níveis B2 e C1, tem vindo a au-
mentar progressivamente desde 2013-2014, 
contrariando a tendência de decréscimo do to-
tal de alunos, revela Lourdes Gonçalves, res-
ponsável pela Coordenação do Ensino Portu-
guês naquele país. Em 2017-2018, houve 78 
professores para um total de 9.687 alunos, 
sendo 1168 do ensino secundário. Ao todo fo-
ram ministrados 709 cursos, distribuídos por 
261 escolas das áreas consulares de Berna, 
Genebra e Zurique.  

visita de estudo de alunos do ePe 
de espanha, a Portugal

No ano letivo que agora se encerra, hou-
ve novos projetos dinamizados junto dos alu-
nos. Intitulado ‘Ciência no EPE’, foi conduzido 
por Marta Marialva, doutorada em Biologia, a 
residir em Berna, que se voluntariou para tra-
balhar com os docentes de língua portugue-
sa “num projeto conjunto para familiarizar os 
alunos com conceitos científicos, podendo ser 
rentabilizados os materiais ‘Uma volta ao Mun-
do com cientistas portugueses’, resultado de 
um projeto da Native Ccientist, Ciência Viva 
e Camões, I.P.”, explica Lourdes Gonçalves. 

O sucesso da iniciativa, muito bem rece-
bida pelos professores, ficou patente nas vá-
rias sessões realizadas ao longo do ano letivo, 

um pouco por toda a Suíça. “O feedback tem 
sido muito positivo tanto da parte das docen-
tes, como dos alunos e respetivos encarrega-
dos de educação, notando-se não só um au-
mento da motivação dos alunos para as aulas, 
como um alargamento do léxico e um aumen-
to da curiosidade em relação ao conhecimen-
to científico”, congratula-se Lourdes Gonçal-
ves, assumindo que este é um projeto a que a 
Coordenação pretende dar continuidade.

O projeto ‘Tandem EPE & Ensino Regular’ 
foi outra novidade que se mostrou bem-suce-
dida. Foi lançado por duas docentes suíças da 
escola de La Chaux-de-Fonds, no cantão de 
Neuchâtel, que submeteram à Confederação 
Helvética um projeto de colaboração entre o 
Ensino Regular e o Ensino de Língua de Heran-
ça. Foi aprovado e iniciou-se neste ano letivo. 

Traduz-se na planificação das aulas em 
conjunto pelos professores envolvidos: dois 
professores do ensino português e três profes-
sores do ensino regular suíço. O trabalho e os 
temas giram em torno das disciplinas de lín-

na suíça houve novos projetos dinamizados junto dos alunos, um deles centrado no ensino dos 
conceitos científicos e intitulado ‘Ciência no EPE’

gua francesa, história e geografia e cidadania - 
refira-se que a Imigração e os Descobrimentos 
Portugueses foram os dois últimos temas abor-
dados. “Os dois docentes de português, Isabel 
Gregório e Henrique Estevinho, participaram 
em várias reuniões de planificação conjunta 
com as docentes suíças e foram lecionadas 
aulas em Tandem pelos professores portugue-
ses nas turmas dos docentes suíços, que inte-
gram também alguns dos nossos alunos EPE”, 
explica Lourdes Gonçalves. As aulas decorre-
ram no final de novembro, início de dezem-
bro e também em abril e maio e o balanço “é 
muito positivo”.

“Todos os professores estão satisfeitos com 

a colaboração e os alunos aderiram bem à ini-
ciativa”, sublinha a coordenadora, revelando 
que o projeto terá continuidade no próximo ano 
letivo, com o objetivo de “obter resultados mais 
consistentes”.

Para além destas novidades, a Coordena-
ção deu ainda continuidade a atividades de di-
vulgação da língua portuguesa, entre as quais 
o ‘Teatro no EPE’, com a atuação da Atrapa-
lhArte - Produções Teatrais na Suíça, que rea-
lizou 12 espetáculos de 1 a 14 de setembro 
de 2017. E a Semana da Língua Portugue-
sa voltou a realizar-se, decorrendo de 30 de 
abril a 5 de maio com a presença dos escrito-
res portugueses Rosário Alçada Araújo, Afon-
so Cruz e Rosário Lopo de Carvalho. Estive-
ram envolvidos nesta atividade 26 professores 
e 2257 alunos.

esPanha e andorra: mais de 
50 miL aLunos

Na Coordenação do Ensino Português em 
Espanha e Andorra celebra-se um número até 
agora nunca alcançado. “ Pela primeira vez 
conseguimos superar os 50.000 alunos. Para 
ser mais exatos, 50.639 discentes estão a fre-
quentar o ensino do Português no EPE Espa-
nha e Andorra”, revela a coordenadora Filipa 
Soares.

Desse total, 28.109 estão a frequentar o 
ensino básico e secundário e 22.530 o ensi-
no superior e as EOI (Escolas Oficiais de Lín-
guas). “Em termos de indicadores relativos à 
rede EPE Espanha e Andorra no ensino básico 
e secundário, os nossos professores asseguram 
a lecionação de português, no ensino básico e 
secundário, a 5.579, distribuídos por 360 tur-
mas”, acrescenta a responsável, sublinhando 
que nestes dois países, a rede EPE é estável, 
configurada por 35 horários, “dos quais 34 se 
ministram em regime de ensino integrado e, 
apenas um em regime de ensino paralelo por 
forma a dar resposta às necessidades educa-
tivas da comunidade portuguesa residente no 
Principado de Andorra”.

Um sucesso visível na relação que as di-
reções das escolas e centros de professores e 
recursos autonómicos mantêm com os profes-
sores de língua portuguesa, muitos dos quais 
são convidados a integrar múltiplos projetos 
educativos e ou formativos, explica Filipa Soa-
res. Projetos que se traduzem tanto em inter-
câmbios escolares, visitas de estudos e ações 
interdisciplinares, como em ações de formação 
destinadas a docentes da rede autonómica es-
panhola ou profissionais interessados em me-
lhorar a sua competência linguística em Por-
tuguês Língua Estrangeira.

Ao mesmo tempo, a Coordenação em Es-
panha e Andorra desenvolve, em articulação 
com os docentes da rede e com as autorida-
des educativas nacionais e autonómicas, um 
plano de ação cultural regular que pretende 
incentivar o gosto pela leitura e promover, no 
sentido mais amplo, a língua e cultura por-
tuguesas “mediante projetos lúdico-didáticos, 
transversais a várias áreas do conhecimento”, 
refere ainda a responsável. É o caso do ‘Por-
tugal no meu pensamento’ , ‘Vamos ao teatro’ 
ou o ‘Ao encontro da literatura’, que dá aos alu-
nos a possibilidade de falar com os escritores.

Filipa Soares destaca ainda outra ação que 
considera fundamental para o sucesso do en-
sino do português em Espanha e Andorra: a 
formação contínua dos docentes, que a Coor-
denação tem vindo a organizar em articulação 
com os agentes educativos locais e que se cen-
tra na didática da língua e da literatura, bem 
como na área das novas tecnologias. 

Já a nível do ensino superior, são de desta-
car o protocolo de cooperação assinado recen-
temente entre o Camões, I.P e a Universidade 
de Sevilha (ver página 22), e os congressos, 
seminários e encontros literários que têm sido 
realizados em conjunto com grupos de inves-
tigação reconhecidos no meio académico es-
panhol e português, “que deram origem a pro-
jetos editoriais bastante interessantes, em que 
participaram professores universitários e in-
vestigadores portugueses e estrangeiros”, sub-
linha Filipa Soares. 

A par do plano de ação cultural e cientí-
fico desenvolvido pelos leitores e professores 
ao abrigo de protocolos de cooperação, merece 
igual destaque a ação cultural e científica de-
senvolvida pelas cátedras “que têm contribuí-
do sobremaneira para a dignificação do esta-
tuto da língua portuguesa enquanto língua de 
ciência”, diz ainda.

“Gostaria de referir que no dia 15 de maio 
transato o Camões, I.P. e a Junta da Extrema-
dura assinaram um novo memorando de en-
tendimento para a consolidação do português 
como segunda língua estrangeira no sistema 
educativo não universitário da Comunidade 
Autónoma da Extremadura e o desenvolvimen-
to de iniciativas transfronteiriças em matéria 
de formação, ensino, aprendizagem e promo-
ção das línguas e culturas portuguesa e espa-
nhola no âmbito não universitário na comu-
nidade autónoma”, revela a coordenadora, 
explicando que este novo documento tem por 
objetivo reforçar a consolidação da língua por-
tuguesa como língua estrangeira e contribuir 
para o enriquecimento cultural de todos os que 
beneficiam da sua aprendizagem. 
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agenda 
de atividades

Luxemburgo

João Penalva expõe no Mudam

nova oFerta Formativa vai contribuir Para o crescimento do Português na andaLuzia

O Português vai ser lecionado na 
Universidade de Sevilha no 
próximo ano letivo

o documento foi 
assinado pelo reitor 
da universidade de 
sevilha, miguel ángel 
castro (à esquerda), 
e pelo presidente do 
camões, i.P., Luís 
Faro ramos. “numa 
primeira fase, a língua 
e cultura portuguesas 
passarão a ser estudadas 
na Faculdade de 
Filologia, cujo objetivo 
visa contribuir para a 
melhoria da proficiência 
linguística dos 
professores de português 
naquela região”, explica 
a coordenadora 
do ensino português 
em espanha/andorra, 
Filipa soares.

O Camões-Instituto da Coope-
ração e da Língua (Camões, I.P.) 
assinou a 8 de junho com a Uni-
versidade de Sevilha, Espanha, um 
protocolo de cooperação para o en-
sino da língua portuguesa naquela 
instituição de ensino superior. 

O documento foi assinado pelo 
presidente do Camões, I.P., Luís 
Faro Ramos, e pelo reitor da Uni-
versidade de Sevilha, Miguel Án-
gel Castro.

O ensino da língua e cultura 
portuguesas terá início já no pró-
ximo ano letivo, com a contrata-
ção de um professor. Numa primei-
ra fase, a disciplina será ministrada 
na Faculdade de Filologia, e tem 
por objetivo “contribuir para a me-
lhoria da proficiência linguística 
dos professores de português na-
quela região”, explica Filipa Soa-
res, coordenadora do Ensino Portu-
guês em Espanha e Andorra.

Prevê ainda o fomento da in-
vestigação e os estudos no cam-
po científico relacionados com as 
áreas de Estudos Portugueses e Lu-
sófonos, mas terá, por outro lado, 
uma componente cultural regular, 
que será desenvolvida em articula-
ção com o Consulado Geral de Por-
tugal em Sevilha, a rede de leitora-
dos e docentes do Camões, I.P. “e 
outras instituições congéneres que 
incentivem a promoção da língua 
e cultura portuguesas e que parti-
lhem os mesmos objetivos em ter-
mos académicos, científicos, cultu-
rais e artísticos”, acrescenta Filipa 
Soares.

O foco na formação de profes-
sores explica-se com números. O 
ensino da língua portuguesa como 
segunda língua estrangeira é im-
pulsionado pela Junta da Andalu-
zia e está implementado no siste-

ma educativo andaluz desde o ano 
letivo de 2010-2011. Iniciou-se 
com 110 alunos, distribuídos por 
sete centros educativos do ensino 
básico (3ºciclo) e ensino secundá-
rio. No ano letivo de 2017-2018, 
o ensino do português já marcava 
presença em nove escolas e abran-
gia um universo de 860 alunos.

Em setembro de 2014, o Ca-
mões, I.P. e a Junta da Andaluzia 
assinaram um Memorando de En-
tendimento sobre a adoção do por-
tuguês como língua estrangeira de 
opção curricular no sistema edu-
cativo daquela Comunidade Autó-
noma. Após a assinatura do docu-
mento, a CEPE Espanha e Andorra 
começou a desenvolver, em co-
laboração com a Junta de Anda-
luzia e o Centro de Professores e 
Recursos de Huelva, as primeiras 
edições de formação de docentes 
destinadas aos professores de por-
tuguês andaluzes. 

novo imPuLso ao ensino na 
universidade de seviLha

Já existia uma relação de pro-
ximidade do Camões, I.P. com o 
Centro de Línguas Estrangeiras da 

Universidade de Sevilha e de co-
laboração institucional com as au-
toridades académicas sevilhanas, 
mas a verdade é que o protocolo 
de cooperação agora assinado vem 
dar “um novo impulso ao ensino 
do português junto daquela insti-
tuição de ensino superior”, desta-
ca Filipa Soares.

“As universidades vão sendo 
cada vez mais sensíveis à integra-
ção do ensino da língua portugue-
sa nos currícula  como elemento 
diferenciador, capaz de estabelecer 
pontes entre o mundo universitá-
rio e o mundo empresarial, e tam-
bém, educativo. A Universidade de 
Sevilha tem estado atenta ao cres-
cimento exponencial do ensino do 
português em Espanha e, tendo a 
menção de ‘Campus de Excelencia 
Internacional’, é um caminho na-
tural para a concretização de pro-
tocolos de cooperação com insti-
tuições como o Camões, I.P. que 
lhe permitirão ampliar a sua ofer-
ta académica e cultural”, sublinha 
ainda. A importância do ensino da 
língua portuguesa na Universida-
de de Sevilha não se limita à for-
mação de professores ou à melho-
ria da sua proficiência linguística, 
porque a sua dinamização a ní-
vel universitário propicía o apare-
cimento de projetos “que valori-
zem o português enquanto língua 
de ciência e de comunicação in-
ternacional”, destaca a coordena-
dora do Ensino Português em Es-
panha e Andorra. 

“Penso que este protocolo per-
mitirá gizar um novo plano de cola-
boração interuniversitária capaz de 
assegurar a investigação científica, 
o ensino e divulgação da língua e 
cultura portuguesas em variadíssi-
mas áreas de conhecimento, con-
tribuindo para o crescimento do 
português na Andaluzia”, assegu-
ra Filipa Soares.

o ensino da língua e cultura portuguesas na universidade de sevilha terá início 
já no próximo ano letivo, com a contratação de um professor

O Camões - Centro Cultural Por-
tuguês no Luxemburgo, em colabo-
ração com o Mudam, está a promo-
ver a exposição de João Penalva, 
patente no Museu de Arte Moderna 
Grão-Duque Jean (Mudam) até 16 
de setembro deste ano. No trabalho 
de João Penalva coabitam pintura, 
fotografia, texto e som, com o obje-
tivo de criar contos visuais que per-
mitem ao público mergulhar num 
universo que oscila entre realidade 
e fantasia. No âmbito desta expo-
sição, o Grand Théâtre du Luxem-
bourg abrirá a sua temporada a 15 
de setembro de 2018, com o es-
petáculo ‘Quinze Bailarinos e Tem-

po Incerto’, da Companhia Nacional 
de Bailado, com direção artística de 
João Penalva e coreografia de Rui 
Lopes Graça.

itáLia

Portugal presente na Exposição Internacional 
de Arquitetura de Veneza

Portugal marca presença na 
16ª Exposição Internacional de Ar-
quitetura de Veneza, que decorre 
até 25 de novembro sob o tema 
‘Freespace’. O desafio às represen-
tações nacionais é que “revelem a 
diversidade, a especificidade e a 
continuidade da arquitetura, ten-
do em conta as pessoas, o lugar, 
o tempo e a história, por forma a 
manter a cultura e relevância da ar-
quitetura na dinâmica do nosso pla-
neta”, explicam os organizadores. 

A representação oficial portu-
guesa instalou o seu pavilhão na 
Ilha da Giudecca, mais especifica-
mente no piso térreo da Villa Hériot. 
A Direção-Geral das Artes é respon-
sável pela organização da represen-
tação portuguesa na Bienal de Ve-
neza, nas duas manifestações, de 
Exposição Internacional de Arte e 
de Exposição Internacional de Ar-
quitetura, que alternam anualmen-
te. O Camões, I.P. também apoia a 
participação nacional neste evento.

israeL

Exposição sobre Aristides de Sousa Mendes 
prolongada até outubro

A exposição “Aristides de Sou-
sa Mendes. O Cônsul Português em 
Bordéus” foi prolongada até 11 de 
outubro  devido ao grande interesse 
demonstrado pelo público. A expo-
sição está patente na Brender-Moss 
Library of Social Sciences, Manage-
ment and Education da Universida-
de de Telavive e pretende divulgar 

a ação humanitária de Aristides de 
Sousa Mendes junto da comunida-
de académica, na sequência das co-
memorações do Dia do Holocausto, 
assinalado a 11 de abril de 2018.

A iniciativa está a cargo do Lei-
torado do Camões, I.P. na Universi-
dade de Telavive e da Embaixada 
de Portugal. 

moçambique

Rita Castro Neves e Daniel Moreira com 
residência artística em Maputo

É na cidade de Maputo, e dentro 
dos seus 346,77km2, que Daniel 
Moreira e Rita Castro Neves se pro-
põem trabalhar, em residência artís-
tica, para produzir uma obra nova 
a ser exibida in loco, no Camões - 
Centro Cultural Português em Ma-
puto, entre 2 e 9 de agosto de 2018. 
O limite geográfico de uma tão vasta 
área urbana, impõe desde logo no-

vas circunscrições e limites. 
Mesmo partindo da aceitação 

da impossibilidade de conhecer 
uma cidade, Rita e Daniel pensam 
sobre a paisagem urbana e o con-
fronto deles próprios com a cidade, 
uns com os outros, e entre os  dife-
rentes meios privilegiados de repre-
sentação: desenho, fotografia e ví-
deo, de forma instalada. 


