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A marcar o Dia Internacional da Língua Portuguesa – 5 de Maio – no leitorado de Boston estão
a ser preparados dois eventos distintos – um no Centro de Língua Portuguesa-Instituto
Camões (CLP-IC) na UMass/Boston e outro no Boston College. O CLP-IC de Boston, com um
ano de vida, verá ser lançado o seu website no Dia Internacional da Língua Portuguesa, como
forma de assinalar e reforçar a sua presença na UMass/Boston e dar-lhe uma projecção para
além do seu espaço físico, abrindo assim as suas portas à imensa comunidade de língua
portuguesa do Estado de Massachusetts e da própria região da Nova Inglaterra.

CLP-IC de Boston

O website www.clpic-boston.com encontra-se dividido em secções distintas, destinadas
respectivamente a:
1. Apresentação do CLP: eventos,
catálogo bibliográfico on-line, novidades, projectos de alunos e propostas mensais de leitura,
música, vídeos e websites;
2. Aprender Português
: com uma variedade muito grande de exercícios, recursos e bibliotecas virtuais;
3. Ensinar Português
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: destinada aos professores de Português, sugerindo actividades de ensino/aprendizagem,
blogues e websites de PLE e cultura, bibliotecas, livrarias e propostas de formação
especializada on-line;
4. Conhecer Portugal
: secção dedicada ao aprofundar de conhecimentos de história, geografia, turismo, cultura,
museus, cidades, imprensa, rádios e canais de televisão;
5. Bolsas e Certificados
: com o intuito de responder às muitas solicitações que o CLP recebe, dando informações
sobre bolsas de estudo e investigação, programas de intercâmbio e certificação em Língua
Portuguesa. O website será lançado primeiramente em português, mas já está a ser preparada
a sua versão em inglês, disponível dentro de algumas semanas.

Houve um investimento muito grande do CLP em criar e disponibilizar o catálogo on-line da sua
biblioteca, que assim fica à distância de um clique, abraçando deste modo toda a comunidade
de estudantes, investigadores e professores de Português da região que poderão contar com o
CLP como apoio à sua actividade profissional enquanto centro de recursos, uma vez que a sua
biblioteca tem vindo continuamente a aumentar o seu número de títulos, graças a donativos
feitos por editoras, universidades e instituições de Portugal, Cabo Verde e Brasil. Haverá ainda
uma ligação directa aos websites do Instituto Camões, Centro Virtual Camões, CEPE-EUA e
Boston Portuguese Festival.

Boston College

O dia 5 de Maio será de facto a última aula do semestre em Boston College, e para fechar o
ano com chave de ouro e marcar o Dia Internacional da Língua Portuguesa haverá uma aula
especial dedicada ao Hip Hop em língua portuguesa, partindo do forte interesse dos estudantes
americanos por este género musical que é “seu” e que agora terão oportunidade de conhecer
através de interessantes projectos de Hip Hop das várias comunidades de língua portuguesa, a
destacar estarão conhecidas bandas de Portugal, Brasil, Angola e Cabo Verde, que não só
enriquecem a cena musical e cultural, mas também influenciam tendências sociais, moda e
dança.
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Contacto:

Drª Sofia Soares
Center for Portuguese Language and Culture - Instituto Camões, Healey Library, 6th Floor,
0612
UMass/Boston
100 Morrissey Blvd
Boston, MA 02125-3393, USA
Email: clpic.boston@gmail.com

3/3

