
Mais de 5.000 pessoas atravessam
todos os dias a fronteira Galiza–Portugal

por razões laborais. 
Saber português é

cada vez mais valorizado
para encontrar um emprego! 

Estuda português

Entra na onda e matricula-te!
A lusofonia aguarda-te de braços abertos :)

Um mundo imenso com só cruzares a porta 

Desde o primeiro dia de aulas 
consegues ler textos, 

ver um programa de TV
ou desfrutar duma canção, 

compreendendo o mais importante. 

Já temos muito caminho andado.

Muito

mais fácil

para

galeg@s!

Os turistas de Portugal
ocupam o 1º lugar entre os 

visitantes à Galiza.

Portugal é o segundo país
em relações comerciais

com a Galiza.

turismo software livre ensino

agronomia e vinhosindústriacomércio

ciências da saúde edição

Por isso, saber português é vital
en múltiplos sectores. Entre outros:

É mais fácil 
organizar 

uma viagem 
de estudos a 
Portugal do 
que a outros 

países.

Os horizontes culturais dos 
galegos alargam-se ao estudar 

português. Podemos ouvir 
música rap do Brasil, ler os 

contos de uma escritora 
moçambicana ou escrever 

correios electrónicos a 
jogadores de futebol brasileiros.

Na nossa web há informação sobre os lugares onde podes 
aprender português e os passos para o poder fazer no teu 

centro.

Se no teu centro de ensino não há possibilidade de estudar 
português podes solicitá-lo aos teus professores ou 

entrar em contacto com a nossa associação.

dpgaliza@gmail.com
www.dpgaliza.org
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A associação de Docentes de Português na Galiza 
(DPG) deseja que saibas que tens a oportunidade de 

formar-te nesta língua em todos os níveis. 
Podes estudar língua portuguesa nas Escolas 

Oficiais de Idiomas, em bastantes centros de ensino 
secundário das cidades e vilas galegas, nas nossas 

universidades, em cursos organizados pela 
administração e em centros privados de 

aprendizagem. 

Trabalhamos para que todas as pessoas 
tenham garantida a possibilidade de estudarem 

português na Galiza.

dpgaliza@gmail.com
www.dpgaliza.org

Estuda português
Um mundo imenso com só cruzares a porta 

Muito

mais fácil

para 

galeg@s!

O português é uma língua falada nos quatro cantos do planeta.
Em português estamos no mundo. 

Para elevares
o teu nível de idiomas

 nem sempre são precisos 
grandes esforços

O aproveitamento duma pessoa da Galiza a 
aprender português é infinitamente superior do 

que a aprender qualquer outra língua, 
por exemplo, francês ou alemão.

Com igual número de horas, poderás alcançar 
um nível muito superior que em qualquer 

outra língua.

Entrarás no mundo de Ronaldinho, do bacalhau 
cozinhado de mil maneiras, do rap do Brasil, de 

José Saramago, de maiores oportunidades
de emprego, do kuduru de Angola e do trance de 

Goa, da arquitectura de Álvaro Siza e Óscar 
Niemeyer, da bossa-nova e do carnaval, de 
muitíssimo software livre e muito mais...

Serás bem-vindo a uma comunidade de
220 milhões de pessoas.
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