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Cafés Língua 
começam a 
registar-se na 
nossa app!

•   O parceiro Sueco iniciou o seu café língua em dezembro 

de 2017 para a língua Sueca e Árabe, e irá também 

começar com o Italiano e o Espanhol. Os frequentadores, 

aproximadamente 10-15 de cada vez, divertem-se e 

apreciam o café. 

•   O parceiro Italiano iniciou o seu café língua em março 

de 2018, e organizaram cerca de 10 eventos, até agora 

envolvendo participantes Italianos, Europeus e Americanos, 

com uma média de 12-15 participantes.

•   O parceiro Espanhol organizou os cafés língua em diversos 

locais: Albuñol, Albondón, Castell de Ferro. Os encontros 

têm uma media de 10-15 participantes e todos apreciam 

aprender uma língua num contexto divertido e social.

•   O parceiro Holandês iniciou o seu primeiro café língua 

em Maastricht, em abril de 2018 e tem sido organizado 

semanalmente, com uma média de 10-15 participantes.

•  O parceiro Belga iniciou o seu café língua em abril de 

2018 e tem organizado o evento de duas em duas semanas, 

oferecendo seis línguas: Francês, Holandês, Inglês, Árabe, 

Farsi e Turco. Estenderam também o projeto para incluir um 

círculo feminino que também ocorre quinzenalmente, mas 

só para mulheres. 

•   O parceiro Turco iniciou o seu primeiro café língua 

em abril de 2018, quinzenalmente, oferecendo 5 línguas: 

Francês, Inglês, Árabe, Espanhol e Turco. Alcançaram mais 

de 50 participantes.

Durante o verão de 2018, todos os parceiros finalizaram os 3 questionários e relatórios. Os 

relatórios acerca dos métodos e material para aprendizagem de línguas foram terminados, 

assim como os relatórios sobre os comentários dos participantes dos cafés língua. Os parceiros 

também contataram outros cafés língua nos seus respetivos países acerca de boas práticas 

assim como para os informar como aderir à aplicação móvel do Language Voices para se 

registarem e divulgarem os seus cafés língua. Por exemplo, o parceiro Finlandês contactou 

cerca de 30 cafés língua na Finlândia e alguns registaram-se na app.
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Novo material 
está disponível 
para download 
no nosso website!

Leia mais sobre o nosso projeto no nosso website 
languagevoices.eu e siga-nos no Facebook em www.facebook.com/languagevoices e no Twitter em 

@language_voices

Todos os parceiros criaram grupos de 
Facebook para os cafés, promoveram os 
cafés língua e a aplicação móvel do projeto 
pelas suas redes, quer através de email, 
como de redes sociais e contactos pessoais.  
Todos os parceiros desenvolveram também 
mais material, pronto a ser carregado no 
website do projeto.

Os preparativos para a reunião em Granada, 
Espanha, no final de setembro de 2018 
estão a decorrer. Na reunião o material para 
aprendizagem das línguas, o manual e a 
disseminação do projeto serão prioridades, 
e após a reunião, todos os parceiros irão 
apreciar bela cidade de Granada.
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