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Cara e caro jovem:
É um prazer saber que tem este documento nas suas mãos:
significa que quer aperfeiçoar as suas competências em língua portuguesa e
saber mais da cultura portuguesa e, diremos, das culturas em língua portuguesa!
Que língua é esta, a língua portuguesa?
Vergílio Ferreira disse sobre ela:
“Da minha língua vê‐se o mar.”
Fernando Pessoa disse “a minha pátria é a língua portuguesa”
Ondjaki diz:
“As Línguas faladas e escritas, e as sonhadas, e as censuradas, nunca foram pertença de ninguém.
À mistura estão as pessoas – que são as margens da cultura, e os destinos da Língua revistos por aqueles que a manejam como
utensílio quotidiano.
Que esta linguagem seja, pois, ferramenta e prazer, veículo seguro mas maleável; que as gerações vindouras nela vejam molde aberto
para memória e labor criativo.
Porque bonitas são as Línguas depois de manejadas e celebradas pelas pessoas.”
Mia Couto diz que a língua portuguesa é
“uma língua que apetece namorar”
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O presente documento propõe, em simultâneo, dois programas: Nível B2 e Nível C1.
Porquê?
Porque a maior parte das competências deverá ser adquirida no Nível B1. Com efeito, a grande diferença entre os dois níveis – B2 e C1 ‐
consiste no maior grau de informatividade e complexidade dos textos a serem ouvidos e lidos ou a serem produzidos quer oralmente quer
por escrito.
Sempre que houver propostas de novas aprendizagens no programa do Nível C1, elas serão destacadas com um fundo verde‐mar!
Bom estudo, bom trabalho, boa viagem com a língua portuguesa!

COMPREENSÃO, PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL
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Para a o mização das minhas competências na área da oralidade ─ compreensão, produção e interação,
terei de:

Saber
tudo o que aprendi antes
(Níveis A1, A2, B1)

Perceber o significado de palavras
e expressões sobre assuntos
variados, através do contexto ou
por semelhanças com a língua da
escola e do país onde vivo

Conhecer alguns regionalismos,
coloquialismos e expressões
idiomáticas do português

Enriquecer o meu vocabulário
com novas palavras sobre temas
da atualidade social, cultural,
desportiva, política, económica

Para conhecer melhor as pessoas, o mundo e os factos da atualidade, tenho de ouvir, compreender e
interpretar…
Conversas, debates, entrevistas, reportagens, filmes

Exposições orais (por exemplo, na escola, sobre temas científicos,
técnicos ou humanísticos), diálogos e monólogos, documentários
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Quando oiço o que as outras pessoas dizem, tenho de distinguir:
O tipo de informação:
Os temas e os assuntos
das conversas, debates,
entrevistas, reportagens…

‐ informação principal e
informação secundária
‐ informação objetiva e
informação subjetiva

Os pontos de vista e as
atitudes dos vários
interlocutores

Os registos de língua
(formal, informal,
familiar…)

As ambiguidades, os
sentidos implícitos, as
ironias

‐ informação implícita

Para comunicar de forma eficaz e autónoma, tenho de perceber qual é a intenção, o objetivo da
comunicação. Para isso terei de compreender:

Sequências longas de
informações

Instruções, pedidos,
ordens e previsões

Opiniões, juízos de valor e
sequências de argumentos

Hipóteses, possibilidades e
probabilidades

Sequências de descrições
e de relatos

5

Para comunicar com fluência e espontaneidade, tenho de saber:

Iniciar, manter e terminar uma conversa:
‐ Usar formas de tratamento e fórmulas de
cortesia
‐ Adaptar‐me às mudanças de assunto
‐ Reagir adequadamente às intervenções dos
interlocutores

Trocar informações sobre, por exemplo:
‐ Factos da atualidade

Dar e pedir instruções:
‐ Instruções técnicas

‐ Assuntos de diversas áreas (ciência,
tecnologia, arte….)
‐ Temas variados (religião, filosofia, política,
desporto, cultura, saúde, viagens…)

‐ Instruções complexas e pormenorizadas

‐ Distinguir os registos de língua usados pelos
interlocutores, para comunicar no mesmo
registo
‐ Compreender regionalismos, expressões
coloquiais, provérbios e bordões linguísticos

Torre de Belém, Belém © Osvaldo Gago

6

Comunicar não é só trocar informação; é também uma forma de me dar a conhecer e de conhecer os
outros. Para isso tenho de saber:

Expressar o que penso e o que
sinto:
‐ Opiniões e juízos de valor
‐ Desejos, sentimentos,
sensações

‐ Reações e estados intelectuais e
afetivos

Fazer e avaliar propostas
Negociar (por exemplo, quando
quero pedir alguma coisa…)

Justificar as minhas posições,
comportamentos e atitudes
Justificar as minhas opiniões e
juízos de valor

Apresentar explicações,
exemplos e ilustrações (por
exemplo, quando quero
defender um ponto de vista,
uma ideia…)
Reformular as minhas ideias ou
argumentos

Falar sobre:
‐ Obrigações e necessidades (por
exemplo falar de compromissos,
de coisas que tenho para fazer,
de coisas que preciso de fazer…)

‐ Vantagens e desvantagens (por
exemplo, quando quero
apresentar uma proposta, uma
ação a desenvolver…)
‐ Alternativas e soluções para
resolver problemas (tendo em
atenção também as ideias dos
outros, claro…)

7

Quando comunicamos com as outras pessoas, gostamos de contar histórias. Para isso, tenho de saber:

Fazer relatos de acontecimentos que imaginei ou que presenciei:

Descrever, comparando:

‐ Articulando bem os factos e as ações que estou a narrar

‐ Tradições, hábitos sociais e familiares

e

‐ Planos e projetos

‐ Introduzindo descrições objetivas e subjetivas, com pormenores (de
pessoas, de lugares, de situações…)

‐ Situações da vida quotidiana (social, cultural, familiar, desportiva,
política …)

Palácio da Pena, Sintra

Rio Douro © Jorge Borges
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Comunicar é também uma forma de aprender, de ensinar, de defender ideias e de convencer. Para isso,
tenho de:

Fazer exposições (por exemplo apresentar
os meus conhecimentos ou uma pesquisa
que fiz sobre um determinado assunto ‐ da
história, da filosofia, das ciências, da
literatura…):

Argumentar de forma articulada ‐ para
defender as minhas ideias e opiniões, preciso
de ter estratégias adequadas. Tenho de:
‐ Apresentar os meus argumentos de forma
coesa e coerente
‐ Respeitar princípios de cortesia

‐ Pesquisar sobre o tema/ assunto (em
enciclopédias, em manuais escolares, em
livros científicos ou técnicos, na Internet…)

‐ Desenvolver sequências de argumentação
complexas

‐ Organizar muito bem a exposição
(introdução, desenvolvimento, conclusão)

‐ Saber adequar‐me, se for necessário, às
mudanças de direção e de assunto

‐ Elaborar notas para apoiar a minha
exposição oral
Comentar o que vejo, o que oiço, o que leio:
‐ Elaborar esquemas e sínteses

Argumentar de forma eficaz ‐ para
convencer os outros da validade das minhas
ideias e opiniões (a tese que vou defender
ou refutar) preciso de organizar a
argumentação. Tenho de:
‐ Apresentar a tese e ilustrá‐la com relatos
(para tornar mais clara a(s) ideia(s) que vou
defender)
‐ Apresentar argumentos de “autoridade”
(recorrer, por exemplo, a ideias de pessoas
conhecidas – escritores, filósofos…)
‐ Apresentar exemplos para mostrar que a
tese é válida
‐ Concluir de forma coerente (para reforçar
as ideias principais)

‐ Opiniões de alguém
‐ Textos e mensagens de valor persuasivo
‐ Produtos artísticos (filmes, livros, música,
espetáculos…)
‐ Programas de televisão e rádio
‐ Assuntos da atualidade social, cultural,
política, desportiva
‐ Meios de comunicação social (informação
transmitida por rádio, televisão e imprensa)

‐ Hierarquizar os argumentos (há argumentos
que podem ter mais “peso” do que outros,
quer dizer, há argumentos principais e
secundários)
‐ Reforçar os meus argumentos para rebater
os argumentos dos outros
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Quando comunicamos, gostamos de falar do que aprendemos com as outras pessoas, ou do que
ouvimos num programa de rádio ou televisão, ou do que lemos. Para isso é preciso:
Fazer resumos
‐ De textos informativos

Fazer sínteses

‐ De textos argumentativos

‐ De discursos orais

‐ De filmes, documentários, peças de teatro e livros

‐ De textos escritos

‐ De artigos de opinião ou crónicas

Os Quasilusos – Encenação “A Mantilha de Beatriz (2007)

LEITURA
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Para a otimização das minhas competências de leitura, terei de:
Antes de começar a ler os textos…

Prever, antecipar, imaginar o tema/ assunto; reconhecer o tipo de texto:
‐ Ler os títulos, os subtítulos, os intra‐títulos
‐ Ver qual é a organização do texto (a mancha gráfica) para ver se é um texto jornalístico, se é
prosa, se é poesia…
‐ Observar as imagens, os esquemas, as fotografias (se houver) para antecipar o(s) conteúdo(s)
do texto

Esplanada da Raínha, Cascais © Jorge Borges

Elétrico, Lisboa © Jorge Borges
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Ao fazer a primeira leitura de um texto…

Perceber o
significado de novas
palavras e
expressões sobre
assuntos variados:
‐ Através do
contexto (outras
palavras no texto…)
Reconhecer palavras
já aprendidas, sobre
vários temas
(Níveis A1, A2, B1)

‐ Através da consulta
do dicionário
‐ Por relacionamento
com palavras da
mesma família ou do
mesmo campo
lexical e/ou
semântico
‐ Por semelhanças
com a língua da
escola e do país onde
vivo

Reconhecer alguns
regionalismos,
coloquialismos e
expressões
idiomáticas do
português

Reconhecer
vocabulário científico
e técnico

Enriquecer o meu
vocabulário com
novas palavras sobre
temas da atualidade
social, cultural,
desportiva, política,
económica

Distinguir diversos
registos de língua
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Ponte 25 de Abril, Lisboa © Jorge Borges
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Para compreender e interpretar bem um texto, é preciso fazer uma segunda (ou terceira…) leitura para:

Identificar o tema e o assunto

Reconhecer a intencionalidade comunicativa global do texto:
‐ É um texto para informar?

Compreender o modo com o tema é tratado (como se desenvolvem
subtemas, assuntos mais específicos…)

‐ É um texto para dar instruções?

Compreender o modo como a informação é apresentada no texto:

‐ É um texto para convencer, para mostrar a validade de determinado
ponto de vista?

‐ A informação é relevante?
‐ Consigo distinguir a informação principal da secundária?
‐Existem repetições e contradições?

‐ É um texto para narrar um acontecimento?
‐ É um texto para descrever (uma pessoa, um fenómeno, uma
paisagem…)?

Ler é compreender, interpretar o que se lê. Para isso terei de saber…
Distinguir diferentes estruturas discursivas:
‐ Estrutura dialogal
‐ Estrutura narrativa
‐ Estrutura descritiva
‐ Estrutura injuntiva
‐ Estrutura argumentativa
‐ Estrutura expositiva
F. Pessoa (Arte Urbana), Lisboa
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Quando leio diálogos, terei de identificar…

Os assuntos do diálogo
O espaço e o tempo da
interação:

Os interlocutores:
‐ Caracterização

‐ Caracterização

A intencionalidade
comunicativa das
diferentes intervenções
Os pontos de vista
comuns e diferentes dos
interlocutores

Os sinais, as palavras e as
expressões que marcam
a estruturação do
discurso:
‐ Para introduzir o
assunto

O valor do uso do
discurso indireto livre

‐ Para retomar o assunto
‐ Para concluir o diálogo

Quando leio histórias, isto é, textos narrativos, o que devo saber fazer?
Perceber de quem é a
“voz” que conta a história
(diegese): o narrador

Distinguir a ação principal
dos episódios
secundários
Compreender o modo
como os vários
episódios/ações se
articulam uns com os
outros (encadeamento,
encaixe, alternância)
Verificar se a ordem pela
qual as ações são
apresentadas no texto
corresponde à ordem
pela qual aconteceram
(ordem cronológica)

Identificar personagens
principais e secundárias
‐ Caracterizar as
personagens
‐ Distinguir os diferentes
modos de caracterização

Identificar o tempo e o
espaço em que a(s)
ação(ões) decorre(m)
‐ Caracterizar o espaço
‐ Caracterizar o tempo

‐ É um narrador que fala
na 1ª pessoa ou na 3ª
pessoa?
‐ É um narrador que está
fora da história, que não
participa nos
acontecimentos?ou
‐ O narrador é uma
personagem e também
participa na história?
‐ E qual é a distinção
entre o narrador e o
autor?

Verificar o modo como o
texto está organizado
‐ Introdução (situação
inicial)
‐ Desenvolvimento
(“fazeres”
transformadores):
complicação > reação >
resolução
‐ Conclusão (situação
final)
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Nos textos narrativos encontramos também descrições (das personagens, dos espaços, do tempo, de
estados sentimentais…). O que devo compreender, ao ler uma descrição?

O ponto de vista de quem
descreve:
‐ A descrição é mais objetiva,
isto é, centra‐se em aspetos
como a cor, as formas…?
‐ A descrição é mais subjetiva,
isto é, mostra também as
impressões e a apreciação de
quem descreve?

O modo de “ampliar” uma
descrição, ou seja, de introduzir
pormenores:

O modo como se organiza a
descrição:
‐ Do geral para o particular, ou
ao contrário? Por aproximação?
Por recuo?

‐ Aspetualização (introdução de
partes, de propriedades
particulares dos objetos, ou das
imagens, ou das personagens…)

‐ A perspetiva de quem descreve
é mais vertical, mais horizontal?

‐ Relacionamento (estabelecer
relações com outros objetos, ou
outras imagens, ou outras
personagens…)

‐ Que elementos estruturam a
descrição: alfabéticos,
numéricos, temporais,
sensoriais…

A função da descrição:
‐ Mimética (tenta imitar o real)
‐ Indicial (apenas tenta sugerir,
dar indícios, dar a entender)

‐ Matesiológica (expõe
conhecimentos, “saberes” sobre
alguma coisa)
‐ Focalização (pretende mostrar o
ponto de vista de quem
descreve)
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Alguns textos dão‐nos instruções, conselhos ou ordens: são os textos injuntivos. Devo saber...

Distinguir pedidos, ordens, conselhos,
advertências

Reconhecer verbos de instrução (por exemplo,
nos testes escolares, nos avisos…)

Compreender pedidos ou ordens que não se
apresentam diretamente como pedidos e
ordens

Há textos que pretendem levar‐nos a fazer alguma coisa, ou que têm a intenção de nos convencer de
uma ideia ‐ para isso usam estratégias próprias da argumentação. Como devo ler esses textos?

Identificar a(s) ideia(s) que o
texto pretende defender (tese)

Identificar os argumentos que o
texto apresenta (razões para se
considerar a(s) ideia(s) válidas e
credíveis)

Reconhecer diferentes tipos de
argumentos
‐ Do domínio estético (relativos
a conceitos de beleza…)
‐ Do domínio ético (relativos a
conceitos de justiça, bem…)

Reconhecer argumentos de
autoridade (ideias de pessoas
ilustres – um escritor, um
filósofo….)

Distinguir argumentos principais
de argumentos secundários

‐ Do domínio pragmático
(relativos a conceitos de
utilidade…)
‐ Do domínio filosófico, científico
ou técnico

Reconhecer estratégias de
argumentação (por exemplo, na
publicidade) para influenciar: a
sedução, o desafio intelectual...

Compreender a organização do
discurso argumentativo
‐ Apresentação da tese
‐ Apresentação dos argumentos,
de forma hierarquizada
(validação da tese)
‐ Apresentação de exemplos
‐ Conclusão/ reforço da ideia
principal (tese)
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Ler para aprender: para termos mais informação sobre determinadas áreas do “saber” – ciências,
história, filosofia, arte – lemos textos expositivos/informativos. O que devo compreender, ao ler um
texto expositivo?
A organização do texto:
‐ Introdução
A função dos títulos/subtítulos/intra‐títulos

‐ Desenvolvimento (distinção entre
informação principal e informação
pormenorizada)
‐ Conclusão

A diferença entre enunciados expositivos e
enunciados explicativos :
‐ Expositivos: apresentação de informações,
conhecimentos
‐ Explicativos: explicação de aspetos
específicos da informação

Depois de ler um texto, para não me esquecer das ideias mais importantes, devo saber resumir e
sintetizar, isto é…

Selecionar a informação principal

Organizar a informação, as ideias
(mantendo a ordem pela qual
elas são apresentadas no texto
que li)

Escrever o meu texto (resumo)

Escrever o meu texto (síntese)
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Porque é que ler é fundamental?

Para saber mais sobre uma
determinada área do
conhecimento, sobre um
assunto (leitura de textos
técnicos, científicos, filosóficos…)

Para estar informado(a) sobre a
atualidade (leitura de textos
jornalísticos – notícias,
reportagens, entrevistas,
crónicas…)

Para aprofundar o conhecimento
sobre o nosso mundo (passado e
presente), o universo, a
natureza, a evolução da
tecnologia e da ciência, a arte….

Para ampliar o vocabulário e,
assim, poder falar e escrever
com mais fluência e maior
autonomia

Ler por prazer é muito importante. Ler só porque queremos ler. O escritor José Saramago disse, sobre a
leitura:
“LER é um encontro.
LER é um autêntico diálogo entre a minha sensibilidade e o
meu pensamento e a sensibilidade e o pensamento do
escritor.
LER é uma relação.
LER é bom para a saúde.”
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Ler textos literários em português é um modo de...

Conhecer o mundo, a
natureza humana…

Conhecer a cultura do meu
país e de outros países
onde se fala português

Conhecer outras épocas
históricas

Reconhecer temas e
assuntos sobre os quais
aprendo mais

Reconhecer o valor da
Literatura como forma de
arte

Vou ler textos literários da Literatura Portuguesa ou de Literaturas de Expressão Portuguesa, com a
orientação dos professores, dos pais, dos amigos, que podem fazer sugestões de leitura…

Castelo dos Mouros, Sintra © Lusitania

ESCRITA
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Já sei que para escrever melhor é importante ler muito, estar informado, estar atento ao mundo – para
conhecer outras culturas, outras tradições, a arte, o pensamento de filósofos,escritores, as descobertas
dos cientistas…
A escrita é um processo que se faz por etapas: planificação, produção do texto e revisão. Como devo
proceder?
Planificar:
‐ Sobre o que vou escrever: tema(s),
assunto(s)
‐ Qual é a finalidade do texto, a
intencionalidade do discurso?
Informar? Argumentar?

Prever a organização da informação no
texto:
‐ selecionar a informação, os conteúdos
informativos sobre o tema;
‐ ver qual é a informação principal e a
secundária;

Narrar acontecimentos?
Descrever (estados sentimentais, memórias,
pessoas, paisagens…)?
Trocar correspondência?

‐ prever o que vou escrever na introdução,
no desenvolvimento e na conclusão (no caso
dos textos expositivos e argumentativos);
‐ saber o que vou relatar ou descrever (no
caso dos textos narrativos e descritivos);

por ex.)?
‐ Qual é o tipo de texto que vou escrever:
Um relatório? Uma carta? Um aviso? Uma
crónica?...

‐ Usar processos para que as ideias estejam
bem articuladas e o texto faça sentido
(palavras e expressões para ligar as frases e
os parágrafos…)
‐ Usar processos adequados pra introduzir
pormenores (por ex., numa descrição…) ou
informações secundárias
‐ Evitar repetições

Comentar um livro ou um espetáculo?
Ou escrever só porque quero falar de mim,
do meu quotidiano (num diário,

Escrever o texto:

‐ selecionar formas de tratamento, fórmulas
de saudação e de despedida, de acordo com
o destinatário do texto (no caso das cartas
de correspondência)

Rever o texto:
‐ Ver se o texto está bem organizado
(introdução, desevolvimento, conclusão)
‐ Perceber se há progressão temática (isto é,
se desenvolvo bem o tema e subtemas, se a
informação secundária está bem articulada
com as ideias principais…)
‐ Ver se há erros gramaticais: ortografia,
acentuação, pontuação, uso dos tempos
verbais…
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Já aprendi, nos níveis anteriores (A1, A2, B1), que existem muitos tipos de texto diferentes, com
finalidades específicas. Para comunicar bem com os outros, para realizar tarefas escolares e para estar
bem preparado para o futuro profissional, preciso de saber escrever:

Histórias (narrações e
descrições)

Textos do género
jornalístico: notícias,
reportagens, entrevistas,
artigos de opinião

Requerimentos

Comentários e crónicas

Avisos

Correspondência formal

Convocatórias, atas

Curriculum vitae

Relatórios

Na vida quotidiana, na escola, precisamos muitas vezes de responder a questionários, ou de preencher
formulários. Também preciso de saber escrever sobre:
Mim próprio (hábitos,
preferências, gostos, lazer…)

Ambiente e ecologia

A minha escola (atividades,
disciplinas…)

Interpretação de textos

A sociedade:

Portugal:

‐ Cultura, desporto, trabalho e
lazer…

‐ Cultura: eventos culturais, arte,
monumentos…

‐ Tradição vs modernidade
(convivência de diferentes
gerações, tecnologias…)

‐ Sociedade: figuras de destaque
no desporto, na política, na arte,
na ciência…

‐ A juventude (hábitos,
projetos…)
‐ Imigração / emigração no
mundo contemporâneo
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Quando leio um texto, quando oiço uma exposição oral de um colega ou as explicações do professor,
para não me esquecer da informação mais importante, elaboro:
Resumos:
Notas

‐ selecionar a informação principal

Sínteses

‐ suprimir pormenores e repetições
(exemplos, citações, pequenos relatos…)

‐ selecionar a informação principal

‐ condensar a informação de acordo com o nº
de carateres do resumo
Esquemas/ Mapas conceptuais

‐ construir um novo texto (mantendo a
ordem pela qual as ideias são apresentadas
no texto original)

‐ articular as ideias (não é obrigatório manter
a ordem pela qual são apresentadas no texto
original)
‐ destacar as intenções do autor e a
intencionalidade global do texto

E quando vejo um filme ou um programa de tevisão, quando leio um livro interessante, posso partilhar
com os outros, através de:

Resumos (para relatar o enredo, para dar
informações…)

Comentários (para dar a minha opinião, mostrar
a minha reação…)
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Vivemos na era da comunicação.
As palavras são a ferramenta principal da comunicação. Para comunicar melhor e para aumentar o
conhecimento é importante saber ouvir, ler, interpretar e escrever, isto é, compreender e saber usar as
palavras. E, claro, enriquecer sempre mais o vocabulário sobre temas variados:

Férias e turismo
‐ Viagens e brochuras de viagens

Vida saudável

Portugal vs o país de residência

‐ Higiene e saúde

‐ Itinerários com pontos de interesse cultural
(rurais ou citadinos)

‐ Escolha de viagens

‐ Opções de alimentação (vegetariana,
macrobiótica…)

‐ Transportes e alojamento

‐ Desporto(s) e saúde

‐ Documentação, seguros, moeda, clima e
segurança.

‐ Hábitos saudáveis

Hábitos de consumo
Emprego, profissões, empresas e serviços

‐ Estabelecimentos comerciais

‐ Distribuição da população e principais
atividades económicas
‐ Principais figuras e ações políticas
‐ Literatura portuguesa

‐ Hábitos e direitos dos consumidores
‐ Formas de pagamento

Filosofia, religião

‐ Características culturais e socioeconómicas
de diferentes regiões

Outros países de língua portuguesa
‐ Principais características culturais e
socioeconómicas
‐ Principais figuras do mundo social e artístico
‐ Literaturas de expressão portuguesa

Ciência e tecnologia
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Juventude e sociedade
‐ Novas competências:
Movimentos migratórios
‐ Emigração e imigração:
inserção e assimilação na
sociedade de acolhimento vs
manutenção de referências
culturais do país de origem
‐ Casos de sucesso e insucesso
na emigração / imigração

> Tecnologia: dispositivos
eletrónicos portáteis (diversão e
comunicação)
> Inteligência emocional
(felicidade, realização pessoal,
social e profissional,
mecanismos de adaptação e
flexibilidade em novas situações
e novos contextos…)
‐ Convivência entre gerações:
tradições, hábitos sociais e
familiares

Portugal vs o país de residência
‐ Indicadores de
desenvolvimento social: taxa de
natalidade, igualdade /
desigualdade de género,
aceitação de minorias étnicas,
taxa de emprego / desemprego,
multiculturalidade
‐ Literatura portuguesa

Outros países de língua
portuguesa
‐ Principais características
culturais e socioeconómicas
‐ Principais figuras do mundo
cultural
‐ Literaturas de expressão
portuguesa

Para falar bem, ler e escrever, também é preciso saber regras de gramática para construir frases,
construir textos e interpretar bem os textos.
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Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP
Av. da Liberdade, nº 270
1260‐ 147 Lisboa ‐ PORTUGAL
Tel: +351 21 310 91 00
Fax: +351 21 314 39 87
Correio eletrónico: secpres@camoes.mne.pt

Coordenação EPE ‐ África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbabué
Tel.: +271 234 19814
Telemóvel: +27794969869
Fax: 271 234 19811
Correio eletrónico: cepe.africasul@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Alemanha
Tel.: 0049 30 8009 2680
Fax: 0049 30 8009 6813
Correio eletrónico: cepe.alemanha@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Espanha e Andorra
Tel.: 00 34 913 080 696
Fax: 00 34 913 080 732
Correio eletrónico: cepe.espanha@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ França
Tel.: 00331 536 878 53
Fax: 00331 453 180 30
Correio eletrónico: cepe.franca@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos
Tel.: 46 33 71 – 1
Fax: 46 33 71‐30
Correio eletrónico: cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt

Coordenação EPE ‐ Reino Unido e Ilhas do Canal
Tel.: 0044 (0)207235 8811
Fax: 0044 (0)7834192542
Correio eletrónico: cepe.reinounido@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Suíça
Tel: 0041 31 352 7349
Fax: 0041 31 351 68 54
Correio eletrónico: cepe.suica@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Canadá
Tel.: 00 141 621 709 66
Fax: 00 141 621 709 81
Correio eletrónico: cepe.canada@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ EUA
Tel.: 001 (202) 350 5400
Fax: 001 (202) 462 3726
Correio eletrónico: cepe.eua@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Venezuela
Tel.: (005.8) 212 26 789 89
Correio eletrónico: cepe.venezuela@camoes.mne.pt
Coordenação EPE ‐ Austrália
Correio eletrónico: cepe.australia@camoes.mne.pt
Em constituição

