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Objetivos gerais: 

Identificar, reconhecer e corrigir os erros mais frequentes cometidos pelos portugueses que 

falam/escrevem “portuñol”.  

Desenvolver competências de oralidade (correção de pronúncia e dicção) através da prática de 

um exercício de locução.  

Identificar e aplicar artigos, pronomes, preposições e respetivas contrações.  

Reconhecer a regularidade dos verbos e conjugar os verbos irregulares mais usados na língua 

espanhola.  

Identificar os erros mais frequentes cometidos pelos portugueses que hablan portuñol fluente.  

Identificar e reconhecer vocabulário geral e expressões de uso corrente.  

Destinatários: Associados da ASP e público em geral  

A formadora Dra. Ana Rita Laureano estudou Direito na Universidade Católica de Lisboa e na 

Universidad Pontifícia de Salamanca; trabalhou em Lisboa e Barcelona. Em 2010, e de regresso 

a Portugal, criou o método andragógico para o ensino do Espanhol a quem tem o Português 

como língua materna.  

Metodologia: A formação é essencialmente prática e interativa, privilegiando-se o recurso a 

simulações concretas do quotidiano social e/ou profissional dos formandos.  

Está orientada para o desenvolvimento de competências de oralidade e escrita, sem descurar a 

componente fonética e (orto)gráfica que serve de suporte a qualquer idioma.  

O método andragógico “del taburete” assenta numa base tripartida: regras básicas de 

gramática, vocabulário e expressões idiomáticas.  
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O trabalho individual entre sessões é indispensável para um maior/melhor aproveitamento da 

formação e fortemente sugerido pela formadora na forma de leitura de textos, visualização de 

vídeos, audição de canções e participação escrita no grupo de WhatsApp.  

Carga horária: 16 horas – 8 sessões de 2 horas  

Início a 30 junho , 1, 7, 14, 15, 21, 28 e 29 de julho). 

Horário: 19h00 e as 21h00 

Formato: ZOOM 

Sem custos para Associados ASP, outras inscrições 50 euros. 

Inscrições até 29 de junho para:  asp@asp-secretarias.pt  

 

Carta de Motivação 

 

Dada a proximidade fonética e semântica entre o português e o castelhano, e a conhecida 

habilidade dos portugueses para o “desenrascanço”, é vulgar considerar-se como não 

prioritária, e até mesmo desnecessária, a aprendizagem do idioma vizinho.  

É o caso de uma não associada da ASP, que deixou a seguinte nota por email a uma colega de 

trabalho de Madrid: Teño un problema con mi secretária y gustaria de mudar de escritório para 

lo sótano. Voy ligar a mi jefe ya que esta tarde no podo venir. Hey de dejar el coche en la oficina 

porque me custa facer la inversión. Amañana explicaré tudo mellor. Mucho cordialmente, 

Fulana de Tal.  

Uma boa ferramenta do Word Office corrige ou, pelo menos, deteta erros ortográficos, de 

sintaxe, de acentuação, de pontuação e de concordância. Alguns dos erros deste texto 

poderiam, pois, ficar resolvidos com o uso de um bom corretor.  

Pero, “secretaria” em espanhol significa profissional do sexo feminino que exerce a profissão de 

secretariado e assessoria; e “escritorio” é mesa de trabalho. Por outro lado, é duvidoso que a 

autora deste texto queira mesmo mudar-se para o “sótano”, já que isso significa passar a 

trabalhar na cave.  

“Mucho” nunca se usa antes de um advérbio terminado em “mente”. A expressão “fulano” usa-

se no mesmo sentido que a portuguesa, mas apenas no masculino; a sua versão feminina alude 

à conduta (im)própria de quem seduz o superior hierárquico para justificar uma falta (ligar = 

engatar).  

Se lhe parece espantoso o número de erros e equívocos em tão poucas linhas, não se assuste 

(espantoso = assustador). No entanto, se também acha que Portuñol não é idioma e já ouviu 

algumas vezes a expressão ¡No te entiendo! aproveite agora esta oportunidade para ficar a 

conhecer melhor o que não deve fazer e como pode tornar mais perceptível a sua oralidade 

neste idioma. 
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