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Volvidas três décadas sobre a data em que a Escola Superior de Educação da
Universidade do Algarve iniciou a formação de professores de línguas para o segundo
ciclo do ensino básico, em boa hora decidiu o departamento de línguas, literaturas e
culturas assinalar o momento com um evento especial que reuniu todos aqueles que, de
um modo ou de outro, contribuíram para tornar a nossa instituição numa referência a
nível regional, nacional e internacional. Esse evento comemorativo tomou a forma de
um colóquio onde participantes nacionais e estrangeiros partilharam os seus saberes e
experiências quer em termos das suas práticas de ensino, quer dos seus projetos e
estudos, quer ainda das políticas de língua nos âmbitos europeu e português. Não menos
importante, foram os momentos em que se revisitaram carreiras profissionais que
marcaram de forma indelével o ensino das línguas em Portugal e em que se percorreu
ainda a história passada e recente desta instituição, para todos efeitos ainda jovem, mas
não menos ambiciosa nas suas aspirações e nos planos que projeta para o seu futuro.
O presente volume, fruto do intenso e dedicado labor dos professores Artur Henrique
Ribeiro Gonçalves e Maria Isabel Mendonça Orega, é prova desta vitalidade e espírito
de iniciativa. Resulta de uma criteriosa seleção dos melhores artigos que foram
propostos para publicação na sequência do colóquio e que espelham a qualidade e
pertinências das muitas intervenções que marcaram a carregada agenda do evento. Nas
páginas que se seguem, leiam-se nas entrelinhas o entusiasmo e a boa disposição que
esta reunião de companheiros de longa data suscitou, o que, no fundo, é aquilo nos
anima a continuar no bom caminho e a olhar para o percurso trilhado com imensa
satisfação e sentido de dever cumprido.
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