
Ter acesso a uma nova língua é uma forma de quebrar barreiras de comunicação e ter contato direto com diver-
sas vivências e culturas. O Mandarim, também conhecido como chinês tradicional, é o nome que se dá a um con-
junto de dialetos chineses falados nas regiões central e sudoeste da China … é o principal dialeto do país e tam-
bém a língua mais falada no planeta. 

Tem curiosidade em conhecer uma língua única falada por mais de 1.200 milhões de pessoas?; acha que o man-
darim é impossível de se aprender? 

Na realidade aprender esta fascinante língua é mais fácil do que imagina … é simples, sem conjugação de ver-
bos, sem plurais, sem concordância entre sujeito e verbo e conjugações.  

A parte mais difícil poderão ser os caracteres do idioma, mas no entanto apenas cerca de 2.500, são usados com 
frequência.  

Aprender mandarim é muito mais do que apenas desenvolver a habilidade de falar um novo idioma. É também 
uma ótima oportunidade de exercitar o cérebro com um idioma que põe ambos os hemisférios a funcionarem.  

Além destas vantagens, aprender mandarim é um exercício que as línguas ocidentais nunca lhe poderão oferecer. 
A singularidade, os símbolos, as entonações de acentos e a fonética são agregadores e estimuladores do domínio 
mental e da memória.  

Amplie os seus horizontes e conhecimentos … experimente uma aula grátis e apaixone-se pelo Mandarim! 
 
 
HORÁRIOS: O curso tem um total de 45 horas ano com inicio a 28 de Setembro 2022 até 15 Junho 2023 
          Uma vez por semana 90 minutos todas as 4ª feiras das 19h00-20h30  
           Após avaliação pelo professor, possibilidade de frequentar níveis mais avançados. 
 
LOCAL: Ministrado on-line via Zoom (será enviado o link de acesso) 
 
VALOR:   Sócios CPT - 35€ mês - 95€ trimestre - 270€ ano 
     Não Sócios - 45€ mês - 120€ trimestre - 330€ ano  
 

 
     
INSCRIÇÃO: Pelo telefone 913458541 ou por email mandarimfun@gmail.com;  www.mandarimfun.com 

Clube PT Zona Centro Sul 213194750  zcs@clubept.pt 

Facebook: https://www.facebook.com/cptcentrosul - Instagram: https://www.instagram.com/clubeptzcs 

Inscreva-se como sócio em www.clubept.pt 
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