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Zeferino Coelho
Editor

Fui agora pela primeira vez à Feira do Livro de Leipzig. E fiquei muito 
agradavelmente surpreendido. Pela dimensão da feira, pela grande afluência de 
público, por um certo ar familiar que se respirava nos corredores e nos stands dos 
editores, para não falar nos auditórios onde conversavam autores, editores e 
leitores. 
Fiquei igualmente muito impressionado pela presença portuguesa: uma delegação 
representativa, uma criteriosa amostra e exposição de livros num pavilhão ajustado 
ao evento. Tudo isto, claro, fecundado com a inteligência e a dedicação dos que 
organizaram e montaram tudo. Fica demostrado que não é preciso gastar uma 
fortuna para estar presente em grandes feiras internacionais. O Instituto Camões, a 
DGLAB e a embaixada de Portugal na Alemanha estão de parabéns.

Joana Bértholo
Escritora
Chegar ao espaço de Portugal/CPLP era ter uma âncora na dimensão 
quase inabraçavel da feira. O programa tinha a grossura de uma lista 
telefónica: centenas de coisas a  acontecer ao mesmo tempo, e milhares 
de livros. Nunca tinha estado numa feira tão grande; graças à forma como 
tudo foi feito, não precisei de me sentir assoberbada pela velocidade e 
quantidade de coisas. É visível que há um trabalho de continuidade e foi 
um privilégio fazer parte de um dos muitos momentos desse caudal que 
já flui. 

Lucílio Manjate
Escritor

Leipzig mostrou-me que uma feira é um espaço para onde todos convergem: escritor, editor, 
agente, tradutor, jornalista, livreiro e leitor. E esta cadeia de valores esteve à mostra, por 
exemplo, no stand 400 do pavilhão 4, onde viam-se hasteadas as bandeiras de Portugal e da 
CPLP, não teria eu conhecido o editor português Zeferino Coelho, que fez as obras, entre 
outros, de José Saramago, Mia Couto e Joana Bértholo, autora que conheci no evento, ou 
não teria revisto o tradutor Michael Kegler, tradutor da Paulina Chiziane e do Mia que nos 
brindou, a mim e ao poeta Mbate Pedro, com a tradução, para o alemão, dos excertos dos 
nossos A Triste História de Barcolino, Vácuos e Debaixo do Silêncio que Arde. Foi, aliás, neste 
ambiente, que tive a grata oportunidade de conhecer José Eduardo Agualusa, escritor 
angolano a quem agradeço as horas de conversas inspiradoras e devo o título deste 
testemunho. E foi suficiente, de facto, o tempo desta festa, suficiente para acreditar que, em 
2021, quando Portugal for o país homenageado em Leipzig, mais autores da CPLP serão 
convidados e, quiçá, que os seus poemas e histórias possam expressar-se também em 
alemão.

A participação na Feira do Livro de Leipzig em 2019, iniciativa integrada no projeto  nacional “Portugal, País convidado de Honra da Feira 
do Livro de Leipzig 2019-2021“ constituiu mais uma etapa na estratégia nacional de participação em grandes feiras internacionais do livro 
e traduz a aposta na divulgação da literatura em língua portuguesa e dos seus representantes, quer dos escritores quer do setor editorial 
nacional. O testemunho daqueles que nos honraram com a sua presença revela a importância destes espaços de encontro e de difusão 
internacional das obras e dos autores de língua portuguesa.

Camões em rede
N.º2, abril 2019

Feira do Livro de Leipzig



Continente Data
1ª Época — Europa (Alemanha, Espanha, 
França e Suíça) e América (EUA, Canadá) 18 de maio

2ª Época — Europa (Alemanha, Andorra, 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino 
Unido) e América (Canadá e Venezuela)

22 de junho

3ª Época — África (África do Sul, 
Zimbabué e Namíbia) e Oceânia (Austrália)

23 de 
novembro

Épocas - 2019
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Roberto de Almeida Lomba
Nível C1, Lycée Classique de Diekirch
Luxemburgo

A escola portuguesa
Em relação ao meu percurso na escola 
portuguesa, considero que foi muito mais do 
que aprender a escrever, a ler e ter o 
conhecimento da nossa História e Cultura 
Portuguesas. O curso não foi um simples 
monólogo da professora, era um espaço com  
inúmeras interações com os alunos, onde as 
dúvidas eram discutidas e esclarecidas, onde 
se estava a aprender, porém sem qualquer 
pressão.
Corroboro, ainda que, o meu successo na 
escola portuguesa deve-se muito à ajuda e ao 
apoio incondicional que todos os professores 
e colegas de curso sempre me 
proporcionaram.
Também levo lições do exame, o qual faz parte 
do curso, e uma delas é uma citação de um 
dos textos do exame, onde se dizia que « o 
mais importante a mudar no universo 
educativo era que se começasse a ensinar os 
alunos a aprender a aprender ». Realmente, no 
mundo atual, é preciso aprender 
constantemente e isso foi para mim uma lição 
para a vida. Eu adoro o meu país, a minha 
língua, a minha cultura. Faço das palavras de 
Fernando Pessoa as minhas palavras: A minha 
pátria é a língua Portuguesa.

Certificação EPE

A rádio ZigZag é uma rádio on line, 
infantil, do grupo RTP. Com 
transmissão diária,  24h.   
Pode ser ouvida numa transmissão 
linear, como qualquer outra rádio.   
Com programas, locuções e 
música, como se fosse uma rádio 
de "crescidos", no entanto para 
crianças.   
Público alvo 5/9 - 1º ciclo do 
Ensino Básico.   
As mais de 70 rubricas estão 
disponíveis em separado: online e 
offline, para serem ouvidas  em 
podcast ou on demand. Episódio a 
episódio. Oferta gratuita do 
Operador de Serviço Público.   
Muitas estão a ser utilizadas em 
contexto escolar, cruzam o 
programa do primeiro ciclo e 
servem de ponto de partida à 
reflexão.

Alexandra Felicidade Gonçalves
Nível C1
Luxemburgo

Receber o prémio excelência do nível C1 foi 
uma honra e uma conquista ao mesmo tempo. 
Senti que estaria a deixar uma parte de mim 
para trás, pois tenho tido aulas de língua 
portuguesa desde a idade dos 8 anos. E, 
agora, posso dizer que finalizei os meus 
estudos com a melhor nota! 
Se me tivessem pedido para fazer um discurso 
na hora, provavelmente não saberia dizer 
nada, mas a primeira coisa que diria com 
certeza seria que o mérito é todo dos meus 
pais. Eles sim sempre me apoiaram e 
acompanharam por esta caminhada. Tempo 
também de mencionar as  minhas professoras 
Elizabete, Irene e Carmen, às quais tenho de 
agradecer, por terem tido tanta paciência para 
comigo! 

A certificação das aprendizagens no Ensino Português no Estrangeiro (EPE) é 
desenvolvida pelo Camões, I.P., em articulação com a Direção-Geral da Educação 
(Ministério da Educação), tendo como objetivo permitir aos alunos a certificação da sua 
proficiência linguística em português e, simultaneamente, contribuir para uma maior 
credibilização do EPE junto dos sistemas de ensino dos países em que a língua 
portuguesa é ensinada.
Em 2018, foram disponibilizadas 30 provas, para 3 épocas de exame, destacando-se 
ainda os seguinte indicadores:
 • Provas realizadas em 14 países; 
 • 4.115 alunos realizaram exames (3.990 em 2017);
 • Coordenações de Ensino organizaram 58 centros de exame (53 centros em 2017);
 • 408 vigilantes/aplicadores envolvidos (248 docentes da rede EPE e 160 docentes  
 contratados localmente). 
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AGENDA

Exposição "Cravos e Veludo"
Galeria da Cidade de Praga, República Checa

Festival Literário no Centro Cultural Português, São Tomé e Príncipe

Cátedra Pedro Hispano, Itália

Cidade de Ho Chi Minh, Vietname

Havana, Cuba

Universidade Rovuma, 
Moçambiruqe

UMASS Boston
Estados Unidos da América



Parlamento dos Jovens
Discovery Language Academy
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ESCAPARATE

A escola comunitária «Discovery Language 
Academy», situada na área consular do 
Consulado de Portugal em New Bedford,  irá 
representar o Círculo Eleitoral Fora da Europa 
– Ensino Secundário, na sessão nacional, do 
Parlamento dos Jovens, a ter lugar no Palácio 
de São Bento, a 20 e 21 de maio. Esta é uma 
iniciativa da Assembleia da República 
Portuguesa, com o apoio da Direção Geral dos 
Assuntos Consulares e das Comunidades 
Portuguesas – MNE. 
A delegação da «Discovery Language Academy» 
integra dois alunos (Bianca Almeida e Ethan 
Gomes) e a professora Rosa Ferreira.  
Nas palavras da aluna Bianca Almeida, «esta vista 
ao Parlamento provocou em mim expetativa, 
entusiasmo e, ao mesmo tempo, nervosismo. 
Expetativa porque nunca participei neste tipo de 
evento e tenho curiosidade em saber como vai 
decorrer e o que vou encontrar. Entusiasmo porque é 
uma experiência nova e um desafio, o que me agrada 
bastante.» Igualmente curioso, Ethan Gomes vê «esta 
visita ao parlamento foi uma excelente oportunidade 
de participar num evento com esta dimensão. Penso 
que como a colaboração de todos podemos ter uma 
futuro melhor, principalmente as gerações vindouras. 
Sinto-me feliz, curioso e, ao mesmo tempo, um pouco 
preocupado, pois não sei o que vou encontrar e como 
tudo vai decorrer.»

Os Memoráveis
Lídia Jorge

Edizioni Dell’Urogallo

Xogum, O senhor do Japão
João Paulo Oliveira e Costa

Le Poisson Volant

Orto di Incendio
Catálogo de exposição

Itália


