
Então… 
…se existem centenas de milhões de pessoas com as quais
poderias comunicar, desenvolver amizades, divertir-te, ou
mesmo fazer projetos de trabalho para o futuro… 

… se há tantos estudantes de espanhol que não o são por
acaso, mas porque isso serve vários objetivos importantes… 

… se podes aprender espanhol com facilidade, na tua escola,
com menos esforço do que o necessário para outras línguas. 

1ª Lição: 
Un melocotón sobre una silla junto a una 
ventana quer dizer: “um pêssego 
em cima de uma cadeira ao pé duma janela”. 

Informa-te: 
Consejería de Educación en Portugal: 

Rua do Salitre, 1 • 1269-052 Lisboa
Teléfono: 213479903 
Fax: 213479904 
http://www.mecd.gob.es/portugal/

Síguenos en Facebook (Consejería de Educación en Portugal)

https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-en-Portugal-140303136022330/
http://www.mecd.gob.es/portugal/


Primeira razão:
Falar mais uma língua
Provavelmente conheces palavras espanholas pare-
cidas com as portuguesas, mas há muitas outras
que…  nem por isso. 

E há algumas que soam da mesma forma mas têm
significados totalmente diferentes. 

O facto de as duas línguas terem palavras em comum
não constitui um problema, muito pelo contrário isso
significa que tens meio caminho andado! Agora, só
precisarás de algum tempo e esforço e poderás falar
perfeitamente uma nova língua. 

Falar mais uma língua pode ser uma ferramenta ex-
tremamente útil, ou mesmo determinante, na vida
ativa. 

Mas… quem é que quer estudar Espanhol?

Segunda razão:
Junta-te ao número crescente de estudan-
tes de espanhol em todo o mundo 

Hoje, falar espanhol é aumentar as possibilidades de
encontrar trabalho, de frequentar a universidade nos
países de língua espanhola, fazer negócios… é por
isso que quase 20.000.000 de alunos estudam es-
panhol como língua estrangeira no mundo inteiro. 

Terceira razão: 
Comunicar com mais de 450.000.000 de
pessoas

A língua espanhola não é só dos espanhóis mas tam-
bém é de 450.000.000 de pessoas espalhadas por
todo o mundo. 

É a língua oficial de 21 países, 19 na América Central
e do Sul, na Guiné Equatorial e em Espanha.

É, portanto, evidente que se trata duma língua de
enorme utilidade em todos os aspetos da vida ativa:
estudo, trabalho, viagens, negócios e lazer. 
No aspeto cultural é, igualmente, uma língua impor-
tantíssima no âmbito da literatura, da música, do ci-
nema, do desporto…
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