Teve lugar no dia 21 de Fevereiro,
das dez horas e vinte minutos às
onze horas e cinquenta minutos, na
Mediateca escolar da Escola
Secundária Fernando Namora uma
palestra
dedicada
ao
Dia
Internacional da Língua Materna,
organizada pelo Clube Europeu
da escola supra-citada.

Celebra-se a 21 de Fevereiro o Dia
Internacional da Língua Materna.
Proclamado pela Conferência Geral
da UNESCO em Novembro de
1999. Desde Fevereiro de 2000 que
se
comemora
este
Dia
Internacional, com o objectivo de
promover a diversidade linguística e
cultural e o plurilinguismo.

Estimam-se em quase 6000 as
línguas faladas no mundo, mas
cerca de metade está à beira da
extinção.
Neste
contexto,
a
UNESCO propõe que a Internet
contribua para a recuperação das
línguas ameaçadas. Assinale-se
que o português não faz parte deste
conjunto, dado que se crê ocupar a
6.ª posição na lista dos idiomas
mais falados no mundo.

Algumas fontes mostram que dos
cerca de 6 mil idiomas no mundo,
200 já foram extintos nas últimas
três gerações. Índia, Estados
Unidos, Brasil, Indonésia e México
são
os
países
com
maior
diversidade linguística e com mais
idiomas em extinção.

O Clube Europeu decidiu assinalar
este dia com uma exposição na
mediateca dedicada aos países de
origem dos nossos alunos e uma
outra no espaço próprio deste
clube, a qual contava com um
placar no qual se assinalavam
todos os alunos pertencentes às

escolas EB2/3 de Condeixa-aNova e Escola Secundária
Fernando
Namora
nascidos
noutros países que não Portugal.

A palestra realizada na mediateca
contou com a presença dos
seguintes alunos na qualidade de
palestrantes: Yulianna Mazurkevych
do 7º D, em representação da
Ucrânia, Alexandre Gomes do 9ºD,
em representação da França,
Jahongir Miralimov do 9ºD, em
representação do Usbequistão,
Susan
Macedo
do
Curso
Profissional de Técnico de Turismo,
em representação do Reino Unido,
João Grilo do 11º A, em
representação
do
Canadá
e
Oswaldo Furtado do 12º C, em
representação de Cabo Verde.

Tivemos ainda a honra de contar
com a presença do professor Carlos
Fontes, em representação de São
Tomé e Príncipe.

A assistir à palestras estiveram as
turmas do 7ºF e do 9ªD, turmas
escolhidos pelo facto de serem
aquelas que têm maior número de
alunos
nascidos
em
países
estrangeiros. Presentes também
estiverem
vários
professores
acompanhantes, convidados ou que
voluntariamente se juntaram ao
público desta palestra.
A apreciação global feita pelos
presentes foi que a palestra se
revelou muito interessante, pois
permitiu o
aprofundamento de
conhecimentos e um
melhor
entendimento
da cultura dos
colegas que com eles partilham a
mesma escola.

"Você imagina um mundo inteiro igual,
todo mundo falando a mesma língua? A
grandeza desse mundo é exactamente a
multiplicidade,
a
diversidade,
a
diferença que existe entre as pessoas e
principalmente a diferença entre as
línguas, as palavras, os sons, os ritmos,
os tons. Viva a diversidade",
O escritor Ignácio de Loyola Brandão

