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O Instituto Camões (IC) vai disponibilizar bibliotecas especializadas em língua e cultura
portuguesa a duas universidades norte-americanas situadas no nordeste dos Estados Unidos,
nos termos de protocolos assinados no final de 2011.

Os protocolos, rubricados por representantes consulares portugueses em nome do IC, foram
celebrados com a Northeastern University, de Boston (Massachusetts), e com o Rhode Island
College, em Providence (Rhode Island), situados em dois estados norte-americanos onde
vivem numerosos portugueses e lusodescendentes.

Os acervos bibliográficos, a entregar àquelas instituições universitárias, os quais deverão ter
«regular atualização», compreenderão ‘materiais de ensino / aprendizagem de PLE (Português
Língua Estrangeira) ‘, ‘didática de ensino de PLE’, ‘linguística portuguesa’, ‘literatura e cultura
portuguesas e lusófonas’, ‘história e património’, bem como materiais audiovisuais «que
promovam o conhecimento da língua e cultura portuguesas e lusófonas».

As escolas superiores em questão comprometem-se a fomentar a investigação relacionada
com os Estudos Portugueses e Lusófonos, enquanto o IC se obriga a apoiar, «através de
parcerias com a sua rede de leitores e professores, as atividades promovidas» pelas duas
universidades «que promovam a língua e os Estudos Portugueses e Lusófonos».
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Ambas as escolas comprometem-se nos protocolos respetivos difundir «os Estudos
Portugueses e do mundo de língua portuguesa, através de cursos, conferências e encontros» e
a promover a investigação nesse domínio, «incentivar intercâmbios e relações científicas,
académicas, culturais e artísticas com instituições congéneres» com os mesmos objetivos,
«estimular o intercâmbio de docentes, investigadores, pós-graduados e estudantes» e
sensibilizar os seus docentes e estudantes na área para as «possibilidades de formação a
distância do Centro Virtual Camões».

Na Northeastern University, o estudo e investigação na área da língua e cultura portuguesa é
feito através da Faculdade (College) de Ciências Sociais e Humanas, enquanto no Rhode
Island College desenvolve-se no âmbito do Departamento de Línguas Modernas, onde existe
desde 2010 a possibilidade de, na licenciatura major (bachelor of arts) em Línguas Modernas,
ter como opção a Língua Portuguesa, tal como já acontecia com o italiano, o francês e o
espanhol.

Durante a cerimónia em Providence, a presidente do Rhode Island College, Nancy Carriuolo,
referiu-se ao «acentuado progresso» dos Estudos Portugueses naquela universidade, desde
que, em 2006, foi criado o Institute for Portuguese and Lusophone World Studies, dirigido por
Marie Fraley.

O Departamento de Línguas Modernas conta também desde o presente ano letivo com um
docente a tempo inteiro dedicado exclusivamente ao ensino das várias cadeiras de português.
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