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Alunos do Collège
Alunos de sixième
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são todas as palavras do meu coração
para a língua portuguesa !
Méline Simonney

A lingua Portuguesa
Eu gosto de falar português porque a minha família é de origem portuguesa.
Eu gosto de falar português porque o povo português é um povo aberto.
Eu gosto de falar português porque Portugal é um pequeno país mas fez grandes descobertas.
Eu gosto de falar português porque é uma língua falada em todo os continentes.
Eu gosto de falar português porque é a lingua mais linda do mundo!
Tenho orgulho em falar português !
Elena Ramos Dinis Olivia Rafa
Eu acho que o português é mais bonito do que o françês e mais fácil de aprender que o
francês.
Gosto muito de ouvir canções em português, é lindo!
Eu gosto da língua portuguesa porque quando vou a Portugal posso falar com toda a gente e
entender tudo o que se diz.
Mathias Fernandes Silva

Eu gosto de aprender o Português porque é divertido.
Eu amo o português porque vou de férias há muito tempo a Portugal.
Eu tenho família e amigos que moram lá, porque é onde toda a minha família do lado de meu
pai se encontra.
Comemos e falamos muito em português, não entendo tudo, mas me adapto.
Eu amo esse idioma porque a minha família o fala há anos.
O português é uma das mais belas línguas latinas do mundo.
Viva o português!
Tia Tavares

A língua portuguesa é muito importante para mim porque é a língua do meu país de origem e
porque os meus avós estão em Portugal e a minha madrinha também e quando eu vou lá,
como eles não sabem falar francês eu tenho de falar em português e em minha casa só se fala
português, é por isso que eu ando na Secção internacional de português.
Tomas Ferreira

Alunos de Cinquième
A Língua portuguesa
Ela representa as minhas origens,
a língua portuguesa.
Meus avós a falam
a língua portuguesa.
Ela viajou muito,
a língua portuguesa.
Gosto de a ouvir em Portugal,
a língua portuguesa.
Como pratos variados ao som
da lingua portuguesa

Ela é latina, canta,
a língua portuguesa.
Gosto muito dela,
da língua portuguesa.
Tito Lopes

Para mim a língua portuguesa é muito importante
porque é a minha língua materna por parte da minha mãe.
É uma língua latina, agradável de falar, de ouvir, harmoniosa e é esta língua que me permite
viajar para diferentes países, por exemplo, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde e claro
Portugal, país do meu nascimento. Eu gosto de falar português com os meus avós, com
estrangeiros que moram em Portugal. Esta língua me permitirá ler os livros do meu bisavô
Manuel.
Nathan Mourigal

Alunos do Lycée
Seconde
Olá! muitas pessoas podem não me conhecer devido ao meu tamanho, ou nem saber onde eu
fico localizado, mas para começar, eu chamo-me Portugal. Não vos sei dizer desde quando eu
existo, mas acho que é desde uma eternidade, localizo-me na Europa ao lado da Espanha e da
costa litoral banhada pelo Oceano Atlântico. Sou o vigésimo primeiro maior país da Europa,
com 92 391 km² e os seus habitantes falam português. Vamos dar um pulo no passado para
vos localizar melhor na minha história. O Império Colonial Português é um dos mais antigos,
as conquistas portuguesas começaram em 1415 com a conquista de Ceuta e acabaram em
1543 com a descoberta do Japão. Os seus habitantes tiveram várias colônias, que também são
as minhas colônias mas eu não tive influência nessas colonizações, começando pela Ásia,
Timor-Leste foi a única colônia portuguesa na Ásia; na África foi Guiné-Bissau, Angola,
Moçambique, CaboVerde e SãoTomé e Príncipe. Na América a maior colônia de todas, o
Brasil. Hoje em dia todo sesses países têm um bocado de mim sendo na religião,nos costumes
ou na influência da língua, há mais de 260 milhões que falam português, falas-se oficialmente
esse maravilhoso idioma em 10 países, sendo o quinto idioma mais falado do mundo e como é
uma língua oficial em dez países existem dez versões diferentes do português, mas mesmo
com todas essas versões as pessoas que falam português compreendem-se entre elas. Para
além desses 10 países e uainda tenho dois arquipélagos que hoje são ilhas autónomas e já não
dependem de Portugal. Agora que já sabem mais sobre mim podem vir me conhecer
pessoalmente, as minha terras vos esperam, as minhas magníficas montanhas, planícies,

praias, cidades, a minha deliciosa comida que varia do norte ao sul, têm muitas variedades de
pratos tradicionais e os meus maravilhosos habitantes que são muito hospedeiros e simpáticos
com todos vocês que queiram vir visitar ou morar aqui.
Bianca Banha

O melhor encontro da minha vida : a língua portuguesa
Não foi eu que te escolhi
Porque eu não sabia quem você era.
Preferi uma língua internacional,
Que finalmente não me aceitou
Mas você me recolheu.
No início, você era um estresse.
Passei um verão
Sozinha com um livro só,
Tentando te conhecer.
Eu ainda me lembro da minha primeira lição,
Da primeira vez que eu falei bom dia.
Bom dia, primeira palavra de qualquer aula
Que você me permitiu descobrir
Literatura, Língua, História Geografia
Integrando as escolas que eu sonhava.
Ninguém pensou que eu poderia fazer isso,
Mas, você me permitiu encontrar um professor muito bom;
Que acreditou em mim e me encorajou a continuar.
Sem isso eu provavelmente já teria parado tudo.
Ao longo do tempo eu aprendi a te conhecer,
Suas palavras, seus sons, seus sotaques
Que encantaram minha alma
Agora te amo com tanta força
Que nunca poderia te deixar.
Você também me permitiu ter acesso a uma nova cultura:
Descobrindo um novo país,
Encontrar pessoas maravilhosas,
Você me deu uma outra visão da vida
E, me permitiu considerar um futuro melhor.

Então, muito obrigada,
Por ter entrado na minha vida
Língua cheia de graça;

Porque sem você
Eu não estaria aqui hoje
Escrevendo esse poema.
Emmanuelle Cetkovic

Poema sobre a língua portuguesa
Tal uma tocha de fogo que esclarece a escuridão
Esqueço tudo quando oiço a tua entoação,
No ceú cheio de estrelas
Com o vento que assopra sob as plantas altas
A folhagem das árvores que abanam silenciosamente
Nessa profunda noite.
Os acentos do mundo inteiro
Moçambique, Brasil, Guiné ou São Tomé
Que flutuam no ar durante um instante,
As vozes que se sobrepõem
Me fazem pensar no grande país unido.
Então o sol se levanta,
E novos acentos acordam
Numa sinfonia
De cores, de países e de vozes...
Victoria Coelho

Português...
Português nasci
Embora ser português não pedi.
Foi em Lisboa
Descrita como terra boa,
Pois como dizem : “Cheira bem… ...Cheira a Lisboa”
Como muitos outros,
Nasci com algo dentro de mim.
Algo que também vive noutros,
Uma felicidade sem fim.
Para explicar esta felicidade,
Nada mais que vos expor a minha nacionalidade.
Português de Portugal
Que coisa mais sensacional !
Que saber que nascera, com esta quimera.
Mas neste poema não falarei do meu viver,

Não falarei do meu ser,
Não falarei de como o português pode vigorar,
Mas sim como este pode falar.
Que lingua pode ser mais bonita que esta?
Que apesar de sua beleza fica modesta.
O que me leva a falá-la com tanto orgulho,
Essa língua que muitos consideram como barulho?
Eis as minhas origens,
Com suas vertigens.
O meu ser,
O meu saber.
É a lingua com a qual aprendi a ler,
A escrever,
A ter,
A poder,
Rafael Bento

Falar e estudar a Língua Portuguesa é muito importante porque os portugueses, em termos de
número de habitantes, não tem qualquer relação com a China ou os Estados Unidos, o que é
evidente. Mas o português está longe de ser falado apenas na Europa: esta língua é igualmente
praticada em vários países de África, na Índia e na Ásia.
A cultura portuguesa tem uma tradição musical particularmente rica: do fado à bossa nova,
passando pela morna cabo-verdiana Também ela é falada em vários lados do mundo, Lisboa,
Cabo Verde, Malásia, Diu na Índia, Rio de Janeiro… todos estes nomes fazem sonhar os
apaixonados pelas viagens. Quer se viva na Europa ou em qualquer outro lugar, as regiões
lusófonas são variadas e apresentam, todas elas, um grande interesse cultural. Deste ponto de
vista, não faltam as boas razões para aprender português, nem as oportunidades de o praticar.
Eu gosto também dessa língua porque me permite falar com a minha família que mora em
Portugal. Eu espero que muitas pessoas vão continuar a estudar essa maravilhosa língua !
Noé Soares

Um poema escreverei, e nele o meu amor exprimirei
Sobre a língua portuguesa eu falarei, mas só pelo país amor sentirei.
Também, que pessoas amariam, uma língua, cujos criadores a vida se complicariam. Mas pois
claro, a ela importância não lhe faltaria, pois apesar de complicada, só utilizadores ela
ganharia.
Apesar de por alguns ser desprezada, por outros, mesmo se poucos, é amada. Mas para mim
ela só é azarada, Pois poucos perdem o tempo de perceber a sua parte complicada.

Pelo mundo ela está espalhada, mas por poucos ela é respeitada. Eis o destino desta pobre
coitada, que parece que no tempo ficou parada.
João Mateus Figueiredo Ramos

Terminale LV2
O português,
É a língua que escolhi cinco anos antes,
Que marcou o início duma nova página do livro de minha vida.
Não só aprendi as palavras ou a gramática,
Descobri uma outra cultura que me atraiu além das barreiras físicas da escola.
Ver a série brasileira 3%, provar os pastéis de Belém, visitar o castelo dos Mouros
São oportunidades incríveis que vivi porque tomei a boa decisão cinco anos antes.
Esta decisão me permitiu compreender melhor o mundo!
Porque nós temos estudado figuras lusófonas como Alvares Cabral, Agostinho Neto e
Aristides de Sousa Mendes
Que ilustram as relações entre os países e a evolução do mundo através do tempo.
Assim, o português me permitiu crescer, encontrar muitas pessoas e expandir meus
horizontes.
Marianne FORTRIE

