
 

 

culum vitae. O 

manual serve ainda 

de apoio aos profes-

sores da área. A 

obra foi, entre 

outros, patrocinada 

pelo Goethe Institut 

(Instituto Alemão de 

Lisboa).  

Foi com a preocupa-

ção em apoiar os 

alunos do ensino 

secundário e superior 

que surge este 

manual, fruto de uma 

ampla experiência 

de docência por par-

te dos seus autores. 

Desde como funciona 

o cérebro na apren-

dizagem de uma lín-

gua estrangeira, a 

como se define e 

escreve um texto 

coeso e coerente o 

manual auxilia o alu-

no nas várias tarefas 

que lhe são solicita-

das durante os seus 

estudos liceais e uni-

versitários. Em dez 

capítulos o manual 

explica numa lingua-

gem simples e conci-

sa, como e quando 

se usa um dicionário 

monolingue ou bilin-

gue, como se fazem 

traduções, e como se 

escreve um trabalho 

académico, bem 

como se apre-

senta o mesmo 

em frente de 

um público sem 

deixar transpa-

recer nervosis-

mo. Para além 

disso o manual 

adverte, entre 

outros, para 

como escrever 

actas, retóricas, 

cartas, e-mails, 

faxes e o curri-
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Miguel OliveiraMiguel OliveiraMiguel OliveiraMiguel Oliveira leccio-

nou cursos e seminários 

na Universidade da 

Madeira, no ISAL e na 

Universidade de Viena; 

foi docente, coordena-

dor e orientador pedagó-

gico do Liceu de Línguas 

do Funchal e coordena-

dor honorário do Fórum 

de Filosofia da Madeira. 

A partir de 2007, Olivei-

ra desempenhou a fun-

ção de conselheiro do 

gabinete austríaco Dialo-

gue Among Civilizations 

cujo objectivo foi aproxi-

mar e fortalecer os laços 

de amizade entre o povo 

austríaco e o povo portu-

guês nas áreas da edu-

cação, ciência e cultura. 

Aos vinte e oito publicou 

a biografia portuguesa 

do Prémio Nobel Alemão 

Günter Grass e várias 

monografias científicas 

sobre o escritor norte-

americano de ascendên-

cia lusa John Dos Pas-

sos. Em 2008 lançou a 

sua primeira novela em 

alemão (Kein Leben vor 

dem Tod) e ainda o volu-

me de poesia Sem Títu-

lo. É o tradutor portu-

guês do romance Juven-

tude sem Deus da auto-

ria de Ödön von Horváth 

e autor da primeira bio-

grafia lírica sobre Federi-

co García Lorca.   
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Sobre o Aprender e o Esquecer 
 

Como Trabalhar um Texto de 
Língua Estrangeira  
 

Problematização  
 

Como Preparar uma Acta  
 

Como Escrever Cartas, Faxes e 
E-mails  
 

Como Traduzir 
 

Como Fazer um Trabalho de 
Pesquisa  
 
Como Dirigir uma Discus-
são/Moderar  
 

A Arte do Bem Falar/Rhetorik 
 

Como Escrever um Curriculum 
Vitae 
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