
 

          A língua portuguesa é falada por mais de 280 milhões de pessoas nos cinco 

continentes, sendo língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-

Leste e Macau).  

 

« A Minha Pátria é a Língua Portuguesa»               

                                                                                                             Fernando Pessoa 

 

«A nossa língua comum foi construída por laços antigos, tão antigos que por vezes 

lhes perdemos o rasto.»                                                       

                                                                                                                                                 Mia Couto 

 

1. Conheço alguns escritores de língua portuguesa: 

 

Fernando Pessoa, José Saramago, Luís de Camões, Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco  

Sophia de Mello Breyner,  Alice Vieira….       

 

       

2. Gosto de um poema: 

«Língua mãe  

Que os mares venceu  

E se juntou ao irmão  

Que nesta terra nasceu» 

                                     Adriana Barbosa 

   

 

https://www.pensador.com/autor/mia_couto/


 

«Sei que pareço um ladrão … 

Mas há muitos que eu conheço  

Que não parecendo o que são , 

São aquilo que eu pareço..»               

                                         António Aleixo  

 

«Aniversário 

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, 
Eu era feliz e ninguém estava morto. 
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos, 
E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer.(…)» 

                                                                                   Álvaro de Campos 
 
 

«Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta  
Continuará o jardim, o céu e o mar, 
E como hoje igualmente hão de bailar 
As quatro estações à minha porta. 
 
Outros em abril passarão no pomar 
Em que eu tantas vezes passei, 
Haverá longos poentes sobre o mar, 
Outros amarão as coisas que eu amei. 
 
Será o mesmo brilho, a mesma festa,  
Será o mesmo jardim a minha pota, 
E os cabelos doirados da floresta,  
Como se eu não estivesse morta.» 
                                          Sophia de Mello Breyner 

 

 

3. Aprender a língua portuguesa é fácil ou difícil? Porquê? 

Na minha opinião , a língua portuguesa é difícil porque eu ainda não conheço o significado de 
muitas palavras e os verbos são muitos complicados .                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                           Navleen Kaur  PTA1     

 
        É difícil,  porque eu não gosto de falar português,  só gosto de falar inglês com os meus amigos,   
        então é mais difícil  aprender português. 

                                                                                                    Cayntan Pieterse     PMEC 1 
                          
A língua portuguesa é difícil.  Para aprender o português depende da motivação e da sua relação 
com a língua, mas para mim acho que não é muito difícil porque falo algumas línguas como 
francês e espanhol, o que facilita um pouco em termos de gramática e leitura.                                                                                                                           
                                                                                                              
                                                                                                              Bilal Garcia 11º 3 
 

       É difícil, porque tem muitos acentos diferentes e também há muitas palavras com o mesmo    
      significado.                                                                           
                                                                                                            Dinis Tochynskyy   PTA1   

 


