CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS
À semelhança dos três anos anteriores, a Associação das Famílias dos Diplomatas
Portugueses continuará a organizar um curso de Língua Portuguesa dirigido a
- Cônjuges de diplomatas estrangeiros;
- Cônjuges estrangeiros de diplomatas portugueses.
Com vista a facilitar a integração e a sociabilização no nosso país, o curso será
realizado pela Dra. Lúcia Mascarenhas, com vasta experiência no ensino do
Português como segunda língua e como língua estrangeira, tendo estado ligada
também à produção de manuais da Porto Editora para essa disciplina.
Tendo início em Outubro, em data a definir, o curso realizar-se-á nas
instalações da Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses
(Calçada das Necessidades, 3).
O curso será estruturado em dois níveis (inicial e elementar): às terças-feiras,
das 9.30h às 11.30h, o nível inicial (A1); e das 11.30h às 13.30h, o nível
elementar (A2).
O número máximo de alunos é de 12 por nível.
Pede-se aos interessados que nos enviem a ficha de inscrição através dos
contactos em rodapé.

NOME:
NOME DO CÔNJUGE (DIPLOMATA):
SERVIÇO do MNE:
ou
EMBAIXADA:
TEL / TM:
E-MAIL:
Conhecimentos de Português (assinalar com X):
Nenhuns

□

Básicos

□

Pagamento:
€150,00 por trimestre - quatro sessões por mês - a pagar no primeiro dia de
aulas de cada trimestre.

Horário: 2ª a 5ª, das 9h00 às 13h00
Calçada das Necessidades, 3 1350-213 Lisboa
Tels. (+351)213952936 / Fax (+351)213971433
E-Mail: adcdp@mail.telepac.pt Site: www.acdp.pt

PORTUGUESE LANGUAGE COURSES FOR FOREIGNERS
Like in the previous two years the Association of Families of Portuguese
Diplomats is organizing Portuguese language courses for:
- Foreign spouses of Portuguese diplomats
- Spouses of foreign diplomats accredited to Portugal
The course is aimed at facilitating integration in Portugal. It will be given by
Mrs. Lúcia Mascarenhas, with extensive experience teaching Portuguese as a
second and foreign language and also author of school books in this subject.
The courses will begin in October and will take place in the premises of the
Association of Families of Portuguese Diplomats (Calçada das
Necessidades, 3). As soon as possible we will let you know the exact date.
The courses offered are structured in two levels: beginner and basic. Both the
courses will take place on Tuesday, the beginner level from 9.30 a.m. to 11.30
a.m. and the basic level from 11.30 a.m. to 1.30 p.m.
There will be a maximum of 12 participants per course.
To participate in the course, please fill in and return the application form below to
the Association of Families of Portuguese Diplomats (see contact details below).
Thank you!

NAME:
NAME OF SPOUSE (DIPLOMAT):
DEPARTMENT OF MFA:
or
EMBASSY:
TEL / TM:
E-MAIL:
Understanding of Portuguese Language (please mark with an X):
None

□

Basic

□

Payment:
€150,00 per trimester – 4 sessions each month - to be paid on the first day of the
course each trimester.
Opening hours: Monday to Thursday from 9 a.m. to 1 p.m.
Calçada das Necessidades, 3 1350-213 Lisboa
Tels. (+351)213952936 / Fax (+351)213971433
E-Mail: adcdp@mail.telepac.pt Site: www.acdp.pt

