
  

 

Feira das Línguas  

Jardim Manuel Bívar, Faro, 24 e 25 de setembro 2021 

Programa 

(Seminário online para as escolas, dia 24 das 10h-12h30) 

24 de setembro – das 10h00 às 18h00 

10h00 – Abertura da Feira das Línguas - stands informativos com atividades e passatempos 

10h00 - 18h00 – Exposição Bibliográfica Alice no País das Maravilhas, 37 livros nas línguas da União 
Europeia e outras 

11h00 – Palco central – Teatro de Fantoches sobre as Fábulas de La Fontaine (em francês); 
Storytelling (em inglês), CIV- Colégio Internacional de Vilamoura 

14h00 – Palco central – Leitura para crianças do conto Alice no País das Maravilhas, por Inês Blanc 

14h30 – Palco central – Leitura livre dos livros Alice no País das Maravilhas (os assistentes poderão 
voluntariar-se para ler um excerto do livro numa língua à sua escolha) 

15h00-16h30 – Speakconnecting – mini-aulas de línguas, pela SPEAK Faro 

16h30 – Palco central – Pi-Pan-Pin três histórias “assim-assim” - teatro infantil baseado nas histórias 
infantis Pipi das Meias Altas, Peter Pan e Pinóquio (adaptação de Inês Lima) 

 

Pós-programa  - Noite Europeia do Investigadores (no Centro Ciência Viva do Algarve) 

18h00  - Conversas com Futuro: Ciência cidadã  #CoFoE  

19h30  - Visita Guiada à cidade velha em 4 línguas 

21h00  - Cinema ao ar livre  

 

25 de setembro – das 10h00 às 18h15 

10h00 – Abertura da Feira das Línguas – stands informativos com atividades e passatempos 

10h00 - 18h00 – Exposição Bibliográfica Alice no País das Maravilhas, - 37 livros nas  línguas da União 
Europeia e outras 

11h00 – Palco central – Hora do conto: "Ana aprende uma língua nova", Europe Direct Algarve  

 



  

 

14h00 – Palco central – Leitura para crianças do conto Alice no País das Maravilhas, por Inês Blanc 

14h30 – Palco central – Leitura livre dos livros Alice no País das Maravilhas (os assistentes poderão 
voluntariar-se para ler um excerto do livro numa língua à sua escolha) 

15h00-16h30 – SpeakConnecting – mini-aulas de línguas, pela SPEAK Faro 

16h30 – Palco central – Pi-Pan-Pin três histórias “assim-assim” - teatro infantil inspirado nas histórias 
infantis Pipi das Meias Altas, Peter Pan e Pinóquio (adaptação de Inês Lima) 

17h00 – Palco central – Tertúlia “Línguas e inclusão” moderada pelo Professor Manuel Célio 
Conceição (debate-reflexão com vários convidados em que o público também poderá participar – a  
importância das línguas na sociedade) 

18h00 – Palco central – encerramento da feira das Línguas com uma apresentação da DOINA – 
Associação de romenos e ucranianos residentes no Algarve. 

 

Em outros locais da cidade... 

O Centro Ciência Viva do Algarve (Casa Amarela) recebe a NEI – Noite Europeia dos 
Investigadores 

O autocarro do RoundTrip EURODESK estará na baixa de Faro, nos dias 24 e 25, propondo aos 
mais jovens atividades sob o tema «jovens e sustentabilidade»: jogos, insufláveis, 
passatempos.. 

A Biblioteca Municipal de Faro promove «Sábados em Família - Europa das muitas línguas» 
no dia 25, às 16h, e outras ofertas ao longo do mês.  

No claustro do Museu Municipal, no Largo Afonso III, poderá ser visitada a Exposição Europe 
at  Home, da autoria do projeto Faro2027 – Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 

O Posto de turismo de Faro (junto ao Arco da Vila) oferece informação sobre a cidade e a 
região, em várias línguas. 

 

(26 de setembro programação especial  Dia das Línguas nas redes sociais da Representação 
da Comissão Europeia em Portugal) 

A Feira das Línguas assinala o Dia Europeu das Línguas > Home (ecml.at )celebrado 
anualmente a 26 de setembro e associa-se ao programa das DGPC | Agenda | Jornadas 
Europeias do Património 2021 | Convite à participação (patrimoniocultural.gov.pt) , 
celebrando as línguas da Europa, como património inclusivo e diversificado 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda/atividades-diversas/jornadas-europeias-do-patrimonio-2021-convite-participacao/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda/atividades-diversas/jornadas-europeias-do-patrimonio-2021-convite-participacao/

