
 

 

NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS 
COM CRISTINA TAQUELIM (PORTUGAL) 

 

A contadora de histórias Cristina Taquelim, que se desloca a Macau a convite do IPOR, 
inicia na próxima segunda-feira, dia 25, um programa de dinamização da leitura em 
língua portuguesa, envolvendo diversas escolas oficiais da RAEM e um universo de 
cerca de 500 crianças e jovens.  

Cristina Taquelim coordena atualmente vários programas de promoção e de mediação 
leitura na Câmara Municipal de Beja - os Serviços de Mediação de Leitura e Extensão 
Bibliotecária; o Programa de Leitura e Comunidade, o Programa de Leitura em Meio 
Rural – mantendo, em simultâneo, a sua colaboração como docente da Pós-graduação 
em Livro Infantil da Universidade Católica.  

Integrou a equipa de especialistas do Projeto Casa da Leitura, da Fundação Gulbenkian 
e é sócia fundadora da Ouvir e Contar – Associação de Contadores de Histórias, que 
reúne os principais contadores portugueses. Tem ainda produzido em Portugal vários 
importantes Programas e Encontros internacionais como os conhecidos Rotas da 
Leitura (desde 2006) e o Festival Palavras Andarilhas. Como narradora, conferencista 
ou formadora, marcou presença em inúmeros encontros em Portugal, Brasil, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Argentina, México, Espanha.  

Para além destas atividades, é também autora de obras de literatura para jovens e 
crianças, com livros editados em Portugal (Na minha casa somos sete, 2008) e no 
Brasil (Malaquias, 2007; Uma casa na Lua, 2011 e Corrupio, 2012). 

Qualificações e competências que o IPOR considera de grande interesse e utilidade 
para os jovens que estão a aprender português, bem como para os docentes de língua 
portuguesa, que terão a possibilidade de trocar com a formadora experiências e 
estratégias de mediação da leitura. 

Colocar os aprendentes em contacto com uma forma particular de aceder à língua 
portuguesa (a narração de histórias) que promova, em simultâneo, a leitura em 
português, partindo de textos do património imaterial nessa língua para as histórias 
reais dos aprendentes constituem, assim, objetivos desta iniciativa do IPOR, que, 
dando sequência a ações semelhantes desenvolvidas nos últimos três anos, volta 
igualmente a contar com o apoio do Instituto Cultural e de escolas da rede da DSEJ. 

A Escola Luso-Chinesa da Flora, a Escola Zheng Guanying, o infantário D. José da Costa 
Nunes, a Escola Portuguesa de Macau, as Oficinas de Língua Portuguesa para Crianças 
e Jovens do IPOR e o Curso Geral deste Instituto recebem, assim, a visita de Cristina 
Taquelim ao longo da próxima semana. 

No dia 28, 5ª feira, às 19h00, tem lugar no Café Oriente do IPOR uma sessão aberta de 
narração de histórias, dirigida ao público em geral. Oportunidade para ouvir uma das 
melhores especialistas portuguesas nessa arte que perpetua uma das mais antigas 
tradições da humanidade.  
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