Aulas de português para a comunidade chinesa do
concelho de Cascais
A compreensão e o domínio da língua portuguesa é, sem dúvida, uma das maiores
dificuldades da comunidade chinesa em Portugal, que se reflecte no dia a dia em todos
os sectores da sua vida e da sua intensa actividade profissional.
Exemplar no contexto da imigração em Portugal, a comunidade chinesa residente no
nosso país é caracterizada por uma grande reserva e descrição. Muito laboriosa,
conseguiu implantar-se fortemente no tecido económico nacional, principalmente nos
sectores do comércio a retalho e da restauração. No entanto, se bem que uma nova
geração de chineses já tenha os filhos a frequentar as escolas portuguesas, como tal
bem inseridos na sociedade que os acolhe, a classe trabalhadora, que constitui uma
crescente maioria, sente grandes dificuldades quer em comunicar quer em encontrar
locais, e horários, que lhe permitam aprender a língua portuguesa e melhorar a sua
integração.
Existindo já, designadamente em Lisboa, iniciativas similares, foi com vista a contribuir
para a melhoria da integração em Portugal da numerosa comunidade chinesa imigrante
residente no concelho de Cascais que a Fundação Jorge Álvares, em parceria com a
Câmara Municipal de Cascais, lançou no ano lectivo 2008/09 um projecto de ensino da
língua portuguesa a nacionais chineses, gratuito, em horário pós-laboral, destinado a
imigrantes adultos.
Assente no êxito da experiência do ano piloto, as aulas de português têm-se mantido
desde então, continuando no ano lectivo 2018/19, na Biblioteca Municipal de Cascais Casa da Horta da Quinta de Santa Clara, nos seguintes períodos e horários:
1.º Período: 08 de Outubro a 14 de Dezembro de 2018
2.º Período: 03 de Janeiro a 05 de Abril de 2019
3.º Período: 23 de Abril a 30 de Junho de 2019
Horário: 2ª.s, 4ª.s e 6ª.s das 18h00 às 19h30
As inscrições são efectuadas na Biblioteca Municipal de Cascais podendo ainda qualquer
informação adicional ser obtida através do telefone 912 577 092 ou pelo
mail isabelanjos@msn.com (Professora Isabel Anjos).
Excepcionalmente, devido a obras na Casa da Horta da Quinta de Santa Clara, as aulas
do primeiro período são dadas na Casa Sommer sita na Av. da República, em Cascais.

