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FROM THE EDITOR

he year 2014 was marked by
great losses for the Portuguese-speaking world. Lynn
Sandstedt, Fred Ellison, Fred Clark,
and R. Clive Willis will be greatly
missed for their contribution and
commitment to Portuguese; for
their leadership, intelligence, and
their friendship. See In memoriam
for more details about them.
On a happy note, 2014 was marked
by an extraordinary achievement of
Laurentino Gomes, featured in this

edition of the Portuguese Newsletter as our Destaque
Destaque.. For the sixth
time he won the prestigious Jabuti
Prize.
The Portuguese Newsletter continues bringing news on past and
future events; an exciting list of
films released this past year, and
the Ponto de Vista written by Sílvia
Oliveira, from Rhode Island College. Happy 2015 to all Portuguese
Newsletter readers!

Luci Moreira

DESTAQUE

Laurentino Gomes

Luci Moreira – Você poderia falar um pouco sobre sua carreira, antes de se tornar escritor?

pedia emprestado ao vigário local. Quando
eu era criança, levava almoço para ele na
roça. Enquanto ele comia, sentávamo-nos
à sombra de um cafeeiro, onde eu o ouvia,
encantado, contar histórias do império romano. Acho que vem daí, dessas lembranças longínquas, o interesse pela história e
pelo jornalismo. Eu trabalhei mais de trinta
anos como repórter e editor em redações
de jornais e revistas. Passei pelas redações
de grandes veículos, como o jornal O Es-

Laurentino Gomes – Venho de uma família de pequenos agricultores de Maringá, na
região norte do Paraná. Meu pai estudou
até o quinto ano primário. Minha mãe, só
até o primeiro. Apesar disso, eram pessoas
que valorizavam a leitura e a educação. Meu
pai era um leitor voraz de livros de história,
que ele geralmente ganhava de presente ou

por

Luci De Biaji Moreira

continued on pg. 2
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DESTAQUE
Laurentino Gomes
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tado de S. Paulo e a revista Veja
Veja.. Fui
editor de revistas infantis, femininas
e masculinas na Editora Abril, onde
também dirigi uma unidade de negócios. Mas, ao longo de todos esses
anos, sempre tive um grande interesse pelo estudo da História do Brasil.
Era o meu hobby e hoje, felizmente,
se tornou a atividade principal.

2

LM – Você escreveu 1808
1808,, 1822 e 1889
1889..
Por que você, especificamente, escolheu esta
trilogia?
LG – O plano de fazer uma trilogia
foi surgindo ao longo do caminho.
Um livro foi puxando o outro. Em
2007 publiquei o livro 1808
1808,, sobre
a vinda da corte de Dom João para
o Rio de Janeiro, fugindo das tropas
do imperador Napoleão Bonaparte,
que tinham invadido Portugal. Mal o
livro chegou às livrarias, fui pego de
surpresa pela repercussão da obra.
O 1808 virou um best-seller e até
agora já vendeu mais de um milhão
de exemplares. Nunca imaginei que
um livro de História do Brasil fosse
ter tamanha acolhida entre os leitores. Isso me animou a escrever o
segundo volume, 1822
1822,, sobre a Independência do Brasil, consequência direta da fuga da corte para o Rio
de Janeiro. Em seguida, os próprios
leitores começaram a me pedir que
escrevesse sobre 1889 e a Proclamação da República. Era uma escolha
óbvia. Esses três datas explicam a
construção do Estado brasileiro ao
longo do século. Funcionam como o

nosso código genético do ponto de
vista institucional, burocrático e administrativo porque explicam a forma como nós, brasileiros, nos organizamos como nação independente
e soberana ao romper os nossos vínculos com Portugal. Portanto, para
entender o Brasil de hoje é preciso
estudá-las. Nada disso foi planejado,
mas hoje, olhando para trás, acho
que essa trilogia faz todo o sentido.
É como se fosse uma única obra em
três volumes.
LM – O que deu mais prazer a você,
quando da elaboração dos três livros?
LG – Um desafio fascinante ao estudar e escrever sobre a História
do Brasil é tentar desvendar os personagens em carne e osso por trás
dos mitos. É importante levar em
conta que a História não é uma ciência exata, como a Matemática ou
a Física. Personagens e fatos históricos foram reais e, em princípio, não
deveriam mudar, porque estão congelados no passado. Ainda assim, a
história deles muda o tempo todo,
pela forma como nós, das gerações
seguintes, olhamos o passado. É um
fenômeno semelhante ao da Geologia, em que novas camadas de solo
vão se sobrepondo às anteriores até
alterar por completo, ao longo de
muitos anos, a superfície do planeta. Assim também é a história, alvo
de uma eterna alternância de mitos
que vão sobrepondo os anteriores.
Ou seja, a forma como nós obser-

vamos o passado altera o próprio
passado. Isso ocorre porque a história é uma ferramenta de construção
da identidade. Nós estudamos e interpretamos o passado em busca de
explicações para o que nós somos
hoje. Então, ao ensinar história, especialmente para crianças e adolescentes, é fundamental explicar os
mitos que se criaram a respeito dos
personagens e acontecimentos ao
longo do tempo. E também porque
esse mitos foram criados. Geralmente, eles refletem aspirações, valores e
necessidades das sucessivas gerações
de brasileiros enquanto buscavam
construir sua própria identidade nacional.
LM – Qual foi o livro que deu mais prazer a você?
LG – Acredito que o último, 1889
1889,,
sobre a Proclamação da República.
Para mim, é o melhor e o mais bem
acabado dos três. Pesquisei e escrevi
enquanto estava morando nos Estados Unidos, no campus da Universidade Estadual da Pensilvânia, a Penn
State, um lugar belíssimo, repleto de
boas energias e muito convidativo à
leitura e ao estudo. O primeiro livro,
1808,, saiu por acaso, quase por mila1808
gre, sem grande sofrimento. Já o segundo, 1822
1822,, sobre a Independência,
foi o mais difícil de todos. Depois de
lançar o 1808
1808,, na Bienal do Livro do
Rio de Janeiro de 2007, assustei-me
com a enorme repercussão da obra.
O sucesso inesperado, de certa forcontinued on pg. 3
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ma, pesou sobre os meus ombros na
hora de pesquisar e escrever 1822
1822..
Tive até que recorrer a um processo
de terapia que, ao longo de três anos,
me ajudou a assumir, definitivamente, a minha vocação de escritor. Hoje
sinto-me mais leve e livre para continuar escrevendo. E acredito que
isso também se reflete nesse terceiro
livro. É como se eu tivesse saído do
armário como escritor!

“

LG – A reação ao meu trabalho entre os portugueses, tanto quanto entre os brasileiros, não é unânime. Alguns adoram o que eu faço. Outros
detestam. Mas eu diria que a acolhida até agora foi mais positiva do
que negativa. Proporcionalmente, os
dois primeiros livros venderam mais
em Portugal do que no Brasil. O terceiro será publicado em 2015. Acredito que nós, brasileiros e portugueses, ainda estamos vivendo uma fase
de ajustes de contas em relação ao
nosso passado comum. Às vezes, a
visão que se tem de um acontecimento ou de um personagem é diametralmente oposta, dependendo
de que lado do Atlântico você está.
Recentemente, vivi uma experiência nova e encantadora. Antes da
sessão de autógrafos na cidade do
Porto, promovida pela minha editora, dei aula sobre História do Brasil
para um grupo de estudantes adolescentes de uma escola de ensino
básico. Ali pude compreender perfeitamente que ainda há muito desconhecimento a respeito da história

O grande desafio é ampliar o interesse do público pela História sem
banalizar o conteúdo

”

LM – O historiador José Murilo de
Carvalho disse que “Obras como 1808
não trazem nada de novo. Mas Laurentino achou uma maneira muito atraente
de apresentar esses episódios para o grande
público”. Como você vê esta afirmação?

LG – Esse é o melhor elogio que
eu poderia receber de José Murilo
de Carvalho. Em momento algum
tive a pretensão de fazer uma nova
História do Brasil, ou de escrever a
verdadeira e definitiva História do
Brasil. Minha contribuição é apenas de linguagem. Meu objetivo é
ser um abridor de portas, capaz de
atrair os leitores mais leigos para a
leitura e o estudo desse tema tão
fundamental para a construção do

nosso país. O Brasil está mudando
rapidamente, para melhor, em quase
todas as áreas – e isso não é mérito individual de nenhum governo.
É resultado do exercício contínuo
da democracia por quase três décadas, uma experiência inédita em
nossa história. Estamos colhendo,
finalmente, os frutos da participação
de todos os brasileiros na construção da nossa própria história. Hoje
temos, entre outras melhorias, mais
renda, mais empregos, mais educação e oportunidades do que trinta
anos atrás. Uma das consequências
é o aumento no número de leitores e
o crescimento do mercado editorial
brasileiro. Há novos leitores entrando nesse mercado, o que impõe novas responsabilidades para nós, escritores, editores e distribuidores de
livros. Temos de ser generosos com
esse novo leitor, de modo a atraí-lo
definitivamente para o fascinante
mundo dos livros. O grande desafio
é ampliar o interesse do público pela
História sem banalizar o conteúdo.
Essa é uma linha tênue e perigosa.
Se o autor ficar só na superfície
e na banalidade, o livro não oferecerá contribuição alguma, será
irrelevante. Se, ao contrário, der
um mergulho muito profundo, não
conseguirá prender a atenção desse leitor menos especializado. Mas
entendo também que esse é o desafio permanente do bom jornalista.
Acredito, também, que jornalistas e
historiadores têm contribuições importantes e distintas nesse esforço.
Historiadores podem ensinar aos
jornalistas método e disciplina na
pesquisa. Os jornalistas, por sua vez,
têm contribuição de linguagem e estilo a dar no ensino e na divulgação
do conhecimento da história. Procuro demonstrar, com os meus livros,
que a História pode ser fascinante,
divertida e interessante, sem ser banal. Tento servir de filtro entre a lincontinued on pg. 4
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LM – Você não tem formação de historiador; no entanto, seus livros de história são
best sellers no Brasil, com milhões de livros
vendidos. Em Portugal, muitos portugueses discordam da concepção do livro, em
termos de conteúdo. Como os portugueses,
em geral, reagem ao seu livro, ou reagiram,
quando você esteve lá?

brasileira entre os portugueses. Eles
mal sabiam o que significa o Sete de
Setembro e a data de 1822 para nós.
Mas a recíproca também é verdadeira. Nós, brasileiros, conhecemos
pouco sobre a história portuguesa e
geralmente não temos noção do que
aconteceu a Dom Pedro I após a abdicação à coroa brasileira, em 1831,
quando ele voltou a Portugal para
enfrentar o irmão Dom Miguel, na
maior e mais sangrenta guerra civil
portuguesa. A repercussão desses
livros, mesmo quando envolvida
em controvérsias, indica mudanças.
É uma ótima notícia. Brasileiros e
portugueses compartilham raízes
comuns e precisam conhecê-las melhor para entenderem seus próprios
países hoje.

3
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guagem especializada da academia e
o leitor médio. Além disso, não me
limito a pesquisar os livros e fontes tradicionais. Vou aos locais dos
acontecimentos de duzentos anos
atrás, mostrando como estão hoje.
Procuro atualizar valores da época,
fazer comparações e dar exemplos.
Isso explica também os subtítulos
das três obras. Esse recurso, bem humorado, é usado com o propósito de
provocar o interesse do leitor, como
se faz, por exemplo, num título de
capa de revista ou numa manchete
de jornal. No texto, combino análises mais profundas dos acontecimentos e personagens com detalhes
pitorescos, surpreendentes e divertidos. Tudo isso ajuda a atrair e reter
a atenção do leitor. Ninguém precisa
sofrer para estudar História.

“

LM – Você sempre diz que o passado
explica o presente. O que nos levou a ser
o que somos hoje, paradoxais em todos os
sentidos?
LG – Muito do que ocorre hoje no
Brasil tem raízes na distância entre
as promessas e os sonhos republicanos. Por quase um século nós convivemos com uma república de prática monárquica, na qual o povo foi
sistematicamente mantido à margem
de qualquer possibilidade de participação. A construção e a organização
das instituições nacionais, nesse período, se deu sempre de cima para
baixo, como nos tempos do império.
Era sempre um ditador ou um líder
forte, como Getúlio Vargas, ou um
general, como os presidentes do regime de 64, que se encarregavam de
organizar as coisas. O brasileiro participou pouco da construção nacional. Por isso, essa sensação de estranheza entre Estado e sociedade que
se observa hoje. Os brasileiros não
se reconhecem no que está em Bra-

sília. Querem um país melhor, mais
eficiente, mais ético e menos corrupto. As manifestações de rua de 2013
e a fervura da campanha eleitoral de
2014 fizeram parte dessa nova equação política em que o povo brasileiro
reivindica, finalmente, o direito de
participar ativamente da organização do futuro. É uma jornada difícil
e tortuosa, às vezes até assustadora,
mas não existe outra forma de construir um país no qual todos os seus
cidadãos se reconheçam.

a forma como nós observamos o passado altera
o próprio passado
LM – O Brasil e os Estados Unidos
tiveram uma história inicial bastante similar, possuem grandeza territorial e recursos
naturais similares. Além das diferenças de
língua, colonizador, escolaridade e religião,
qual é, na sua opinião, o fator ou os fatores
que nos impediram até hoje de nos tornarmos, também, uma grande potência?
LG – Ao longo de sua história como
nação independente, o Brasil falhou
na tarefa de realizar coisas importantes, como prover educação para
todos, incorporar os ex-escravos na
sociedade produzida, reduzir a pobreza e formar cidadãos capazes de
conduzir os seus próprios destinos
em um ambiente de democracia. Infelizmente, o Brasil é ainda um país
messiânico, de salvadores da pátria.
As pessoas participam pouco da atividade política, não vão a reuniões
de condomínios ou de pais nas escolas; desprezam os partidos políticos,
não ligam a mínima para os sindicatos e associações de bairro, ou seja,
são totalmente ausentes das decisões
que afetam a sua vida, mas cobram

muito do Estado. As pessoas esperam que um líder forte resolva tudo
sem que elas precisem participar das
decisões e dividir as responsabilidades. Nosso desafio atual é educar
todos para que se tornem cidadãos
de pleno direito, capazes de romper
essa herança histórica e participar da
atividade política sem depender mais
de salvadores da pátria.
Acho que o Brasil vai melhorar, mas
não tanto nem tão rápido quanto
nos imaginamos. É preciso reconhecer que este é um país em desenvolvimento, com enormes dificuldades estruturais, que incluem
uma precariedade muito grande na
educação, a ferramenta mais fundamental que existe para a construção da cidadania e para qualquer
coisa que queiramos ser no futuro.
Portanto, o Brasil não vai virar uma
nação de primeiro mundo amanhã.
Isso envolve uma mudança cultural
mais demorada do que imaginamos.
Ainda assim, não podemos perder a
esperança nem cair no cinismo, pensando que a sociedade toda é corrupta mesmo, vil por natureza e sem
conserto. Cinismo é achar que ‘todo
mundo é corrupto, por isso também
vou corromper’. A falta de esperança, somada ao cinismo, é muito perigosa. Ou essa combinação conduz
a um processo de acomodação geral,
com uma sociedade que não reage
mais, dominada pela violência e pela
corrupção, ou leva ao golpismo.
LM – Você já esteve mais de uma vez em
universidades americanas, como escritor-residente e pesquisador. Como você vê o sistema educacional e o aluno norte-americano,
em geral?
LG – O sistema educacional norteamericano está anos-luz à frente do
Brasil, obviamente. Por isso, para
continued on pg. 5
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a melhor maneira de conhecer um país é estudando a sua história

”

LM – Como tem sido a aceitação ao
seu livro, 1808: The Flight of the Emperor,, aqui nos Estados Unidos?
peror
LG – Morei um ano nos Estados
Unidos e observei um interesse
enorme pelo Brasil entre os norte-americanos. Isso é muito natural,
em razão do novo papel que o país
vem assumindo no cenário internacional como economia emergente
entre os chamados BRICS, o grupo
que inclui Brasil, Rússia, India, China e África do Sul. A melhor maneira
de conhecer um país é estudando a
sua história. Por essa razão, a acolhida da edição de 1808 em inglês tem
sido a melhor possível, embora o
resultado de vendas tenha sido modesto em comparação com a repercussão em Portugal e no Brasil. Durante quase um ano, figurou entre os
dez livros digitais mais vendidos da
categoria História da América Latina
na iBookStore, a loja de e-books da
Apple. Diversos blogs o recomendam como uma obra importante

para entender o Brasil de hoje. Além
disso, a edição americana, em inglês,
colocou o livro em uma espécie de
vitrine mundial. Infelizmente, a produção literária brasileira ainda não
tem o espaço que merece no exterior. Publicar um livro em inglês, em
especial nos Estados Unidos, ajuda
a despertar o interesse dos editores
e jornalistas de outros países que
acompanham o mercado editorial
americano. É como se fosse um cartão de visitas que todo mundo reconhece. Como resultado da publicação do livro nos Estados Unidos,
tenho recebido muitos pedidos de
entrevistas de países tão diferentes
quanto China, França, Espanha, Argentina e Chile.
LM – Quais são seus planos para o futuro? Qual é o próximo período da história do Brasil em mente?
LG – O livro 1889 é o encerramento
de um ciclo na minha carreira como
escritor. Tenho vários projetos, mas
nenhum definido até agora. Eu não
excluo a possibilidade de fazer uma
outra trilogia sobre a História do
Brasil, mas a fórmula de capa será
diferente. De certeza, por enquanto,
só sei que 1889 foi o último livro
com data e números na capa. Os próximos livros terão títulos diferentes.
Gostaria de escrever um livro sobre
a Guerra do Paraguai, outro sobre a
Inconfidência Mineira, talvez mais
um sobre as grandes rebeliões do
período da Regência, entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a
maioridade de D. Pedro II, em 1840.
Essa é uma década fascinante, em
que muitas ideias e muitos projetos
de Brasil foram testados, às vezes à
custa de muito sangue e sofrimento.
Espero que, mesmo com uma nova
receita de capa, continuem a fazer
sucesso entre os leitores.

LM – Laurentino, enquanto fazíamos
esta entrevista, você recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro 1822
1822,, no final do ano passado. No discurso de entrega dos troféus você
lembrou “a importância da história para
a construção de um país”. Como você recebeu, pela sexta vez, este prêmio, para sua
própria história?
LG – Ganhar mais este Jabuti é um
reconhecimento que vai muito além
do que eu imaginava ou esperava ao
começar a escrever meus livros sobre a História do Brasil, oito anos
atrás. Ao todo, a trilogia 1808
1808,, 1822
e 1889 ganhou seis Jabuti—três na
categoria Livro-Reportagem e três
como Livro do Ano de Não-Ficção.
Ao escrever o primeiro livro, 1808
1808,,
eu queria apenas fazer uma reportagem. Nunca pensei nem sonhei
ganhar um só Jabuti. Mas acredito
tambem que os prêmios são o resultado de um trabalho que não se
limita ao autor, mas inclui uma numerosa rede no mercado editorial,
como os editores, os distribuidores e
livreiros, os críticos literários e muitas outras pessoas que contribuem
para a repercussão de um livro. Inclui especialmente os leitores, que se
interessaram pela obra. Portanto, é
com todos eles que divido esse prêmio.

q
Paranaense de Maringá e seis vezes ganhador
do Prêmio Jabuti de Literatura, Laurentino
Gomes é autor dos livros 1808 (sobre a
fuga da família real portuguesa para o Rio
de Janeiro), 1822 (sobre a Independência
do Brasil) e 1889 (sobre a Proclamação
da República), além de ter participado de
diversas outras obras em regime de coautoria. Seu primeiro livro, 1808, foi eleito
o Melhor Ensaio de 2008 pela Academia
Brasileira de Letras e publicado em inglês
nos Estados Unidos com o título The Flight
of the Emperor. Formado em Jornalismo
pela Universidade Federal do Paraná, tem
pós-graduação em Administração pela
Universidade de São Paulo. É membro titular
do Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo e da Academia Paranaense de Letras.
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“

mim foi um privilégio dar aulas em
uma universidade americana, como
o Middlebury College, e morar e
pesquisar no campus da Penn State.
Em comparação com os brasileiros,
os estudantes norte-americanos
chegam às universidades bem mais
preparados para estudar e aprender.
A capacidade de expressar opiniões,
organizar um ensaio e defender
ideias em sala de aula é inigualável.
Voltei
ao
Brasil
vivamente
impressionado e me perguntando se
um dia chegaremos perto disso.
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“Generation Lusophonia…
Sílvia Oliveira
Rhode Island College

6

…why Portuguese is the new language of power and trade” é o título do
alardeado número 57 da revista britânica Monocle publicado em 2012, que
bateu desde logo o record do número
mais extenso até então, com 258 páginas. O motivo dado para a exploração da Lusofonia é singelo: Portugal
encontrava-se no top 10 dos leitores
desta revista e, por tão prosaica razão, a montanha decidiu mover-se
e averiguar, como diria Boaventura
de Sousa Santos, a antiga colónia
informal. O tom é joco-sério, aliando entretenimento (marketing, moda,
arquitetura, design, culinária) à análise
e comentário económico, histórico,
social e cultural. Por vezes os dois,
entretenimento e comentário, confundem-se, como numa publicidade
de onze páginas dedicada a várias
marcas internacionais de design de
moda, simulando uma sessão da As-

“

sembleia Geral das Nações Unidas.
O anúncio intitulado “Dressed to
impress – Global” representa, entre
outros, o modelo- diplomata de Portugal, sonhando o seguinte: “Imagine
if we ruled the world again…”, enquanto o modelo-diplomata da Nova
Zelândia protesta, “Don’t you dare
say you can’t understand my accent”
(213-24).

a Lusofonia é uma ideia
recente, pós-colonial e
pós-ditatorial

”

Monocle sublinha que a ideia de
uma comunidade lusófona só foi
possível de ser implementada depois
de 1974 (fim da ditadura em Portugal
e início das independências das nações africanas de língua oficial portuguesa) e 1985 (retoma da democracia
no Brasil) (128) e, consequentemente, a Lusofonia é uma ideia recente,
pós-colonial e pós-ditatorial. Este
número da Monocle segue na esteira
de outras revistas que dedicaram números especiais a nações lusófonas (a
propósito, consultar a Portuguese Newsletter 26.1, 2012), bem como de novas
iniciativas de promoção e documentação da língua portuguesa e culturas
lusófonas: o Observatório da Língua
Portuguesa (online, 2008); o Museu
da Língua Portuguesa (São Paulo,
2006); a elevação do Fado e do Cante

Alentejano a Património Imaterial da
Humanidade pela UNESCO (2011 e
2014) e múltiplas adições da geografia lusófona à lista do património da
humanidade.
Na revista Monocle a mensagem é
clara: o futuro de cada nação individual reside na capacidade que cada
uma tem de se globalizar. Potencial
não falta: “The Lusophone nations
have the geographical spread and
scale to potentially be more agile
and effective”… “the Portuguesespeaking world has both the critical
mass and reach to become everything
from a serious trading bloc to a popculture powerhouse” (258). Abundam conselhos: aprendam sucesso
económico com as havaianas (34) e
sustentabilidade e progresso com a
corticeira Amorim (234-5). Os acordos entre as oito nações de língua
oficial portuguesa (CPLP) podiam
estender-se ao mútuo reconhecimento de graus académicos, à eliminação
de vistos, à transferência de pensões
entre nações. A CPLP podia ser mais
relevante para os seus membros do
que o Mercosul, a União Africana e a
União Europeia… “The ideas are not
as ridiculous as they sound”, garante o jornalista (45). Cultura é comodidade (“The Portuguese-speaking
world is home to some inspirational
people” 127). Turismo é riqueza: já
notaram que todas as nações da lusofonia são nações costeiras? (“it’s as
if Portugal’s intrepid explorers found
a beach and then said, ‘No further’”
continued on pg. 7
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Ponto de Vista, continued from pg. 6

“

46). Os Açores podem ser mais do
que “an actually pleasant resort”, especificamente podem ser nove coisas mais (76-8). Maputo é modelo
decadente de Lusotropicalismo, “the
distinct (and superior) brand of Portuguese imperialism” (244). Se o Rio
de Janeiro tem a “cultura da praia”,
São Paulo tem a “cultura do shopping
mall”,
mall
”, consequência sem contradição
de “lingering urban security issues”
(85) e “insatiable hunger for lux-

o futuro de cada nação
individual reside na capacidade que cada uma
tem de se globalizar

Uma secção desperta a minha atenção, enquanto responsável pelo ensino, expansão e sustentabilidade
de um programa de Português, no
caso de Rhode Island College minor e
major,, responsabilidade que partilho
major
com grande parte dos e das colegas
de Português nos EUA: “10 tips for
the Lusophone world” na página 34.
E eles são: Speak up; Open wide;
Grow together; Take a stand; Show
your colors; TV time; Rebuild bridges; Show and tell; Swap notes; Head
out to sea.

Vários destes conselhos não divergem das preocupações, opiniões, e
trabalho feito por colegas há décadas nas universidades americanas.
No espírito galvanizador da Monocle
(Speak up! Show and tell!) vou mencionar aqui alguns: “What is wrong
with Portuguese?” perguntava Nicolás Percas em 1948, enquanto pro-

A CPLP podia ser mais
relevante para os seus
membros do que o Mercosul, a União Africana
e a União Europeia…

”

a língua para além do primeiro ou segundo ano (1990). Ana Paula Ferreira
insistia, em 2003, que somos minoria
na Academia, e advertia: “we, as specialists in fields linked by the Portuguese language, have an intellectual
if not political responsibility to help
correct the oblivion that befalls almost anything pertaining to our fields
in US institutions” (79).

Boas sugestões (“swap notes!”) vão
sendo partilhadas para combater e
investigar a tese da invisibilidade e
minoria do Português e áreas de estudos relacionadas ao Português. Aqui
seguem algumas: “Theater in Portuguese” (Milleret 1998); “Business
Portuguese” (Kelm 2002); “Community-based learning in the Lusophone
community” (Jouët-Pastré 2005). A
estas juntam-se esforços de lobbying a
nível estatal (Roadmaps for Language
Excellence); a (re)integração do estudo universal de uma segunda língua
nos curricula universitários; inclusão,
com mais ou menos vigor, do Português em Area Studies (Latin-American
Studies, African Studies, European
Studies, Ethnic Studies, Women’s
Studies, Film Studies); em estudos
interdisciplinares (Global Studies,
International Studies, International
Non-Governmental Organizations
Studies) e trans-disciplinares (International Management; aguarda-se
International Engineering); múltiplas
opções curriculares em General Education;; programas de imersão e progration
mas bilingues; Study Abroad e estágios
internacionais; sociedade honorífica
(Phi Lambda Beta), prémios e bolsas
de estudo; crédito universitário no
ensino secundário (Early Enrollment
Program); publicação de revistas, artigos e livros; organização de conferências.
Se tudo isto nós já fazemos, a velha
questão impõe-se: o que há então
para ser feito? E aí talvez… “Head
out to sea” numa “Lusophonic navy”
o
não seja tão ridículo quanto parece…

q

*Referências completas poderão ser
obtidas com Sílvia Oliveira: <soliveira@
ric.edu>
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”
“

ury in all its forms” (88). E ainda
a (questão da) língua não podia ser
deixada de fora: “Imagine the UK
agreeing to spell “centre” the American way” (33). A bom entendedor…

punha um método de aprendizagem
do Português através do Espanhol.
Esta questão agora coloca-se como
“A case for Trilingualism” (Carvalho 2010). Em 2012, Margo Milleret
expôs um dado que é repetidamente citado, o de que as inscrições em
Português nas instituições americanas
de ensino superior têm crescido desde 1998; mas cita-se menos o facto
de que “Portuguese study in higher
education represents only 0.7% of
the total enrollments at universities
in the United States” (135). Em 1980
Bobby Chamberlain sumariava os
principais desafios do Português: é
um programa minoritário com pouca
visibilidade ao nível pós-secundário
(exceto nas costas Este e Oeste);
sofre de prestígio reduzido e pouco refinamento cultural (Milleret
1990). Uma década depois, Suárez
apontava mais desafios: quando não é
apenas estudado para cumprir requisito, o Português é muitas vezes a terceira opção: os estudantes de outras
línguas românicas começam o estudo
do Português nos seus penúltimo e
último anos, não desenvolvendo
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RHODE ISLAND COLLEGE

UMASS DARTMOUTH

“History of Fado”. The exhibition brought 20 posters presented
by courtesy of Museu do Fado de
Lisboa / Fado Museum of Lisbon.
October 16-31, 2014.

“Last will and testament: Potatoes,
life and poetry”, lecture by Ana Luísa Amaral, from Universidade do
Porto, on November 10, 2014. Amaral has written over twenty books of
poetry and theater; she translates
poetry, and has been awarded several prizes and distinctions, such as the
Grande Prémio da APE (Associação
Portuguesa de Escritores).

“Fado Workshop” was presented
by Portuguese fadista Duarte, an
award-winning artist and fixture of
Lisbon’s fado scene who has toured
extensively throughout Portugal and
Europe and performs regularly at Sr.
Vinho, one of Lisbon’s most storied
fado houses. In addition to his work
as a singer, he is a composer, lyricist
and instrumentalist. Portuguese guitarist Bruno Chaveiro accompanied
Duarte. October 16, 2014

APSA
The 9th APSA Conference was held
at the University of New Mexico,
from 23 to 25 October 2014. The
theme this year was “Boundaries/
borders/borderlands”.
Keynote
speakers were: José Luiz Passos
(Traição); Ana Luíza Amaral (Resisting the inconsistency of the
world: Of new Portuguese letters),
and FLAD representative Michael
Baum.

UMASS LOWELL
“Whitman & Pessoa, ‘Brothers in
the Universe,’” lecture by Portuguese writer and journalist and the
Fall 2014 Luso-American Foundation/College of Fine Arts, Humanities and Social Sciences Writer-inResidence Filipa Melo. October 28,
2014. Melo’s critically acclaimed
novel Este é o meu corpo ((This
This is My
Body)) has been translated into seven
Body
languages and her short stories have
been published in several collections
and anthologies both in Portugal
and abroad. Her work as a journalist
has garnered prizes, among which
the prestigious Prémio Nacional de
Cultura Sampaio Bruno.

18, 2014. A group of thirty-four
scholars and performers contributed to this academic communalism.
Ambassador Paulo de Camargo, the
consul general of Brazil in Chicago,
gave the keynote address on Brazil’s
contemporary cultural affairs and
the Portuguese language promotion.
The program featured scholarly presentations and musical performances, and the following areas of study
was represented: art and art history,
anthropology, cinematic arts, cultural studies, dance, ethnomusicology, history, literature, music, performance theory, politics, religion,
sociology, theater, and translation.
Information: <http://SymposiumBrazil.com>.

CPL

UNIVERSITY OF IOWA

Isabel M. Duarte, professora associada da UP, ministrou no Centro
de Língua Portuguesa Camões, em
Buenos Aires, um curso intensivo
de 8 horas destinado a alunos e professores de Português como língua
estrangeira (Formação didática da
leitura e da escrita em PLE), entre 3
e 4 de setembro de 2014. Mais informações: <www.clpcamoes.com.ar>.

Symposium: “Constructing Brazil in
the United States.” October 17 and

CELPE-BRAS

above: participants at APSA with John Tolman (center)

The Brazilian Portuguese
Proficiency Exam 2014
took place on July 1415 and October 21-23,
2014. The exam is offered at Florida International University, Harvard
University, University of
Florida, and Utah Valley
University. More information: <http://portal.inep.
gov.br/celpebras>.
continued on pg. 9
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UERJ

above: participants at APSA

MIDDLEBURY COLLEGE

q

XIV ABRALIC
O XIV Encontro de Literatura
Comparada (XIV ABRALIC) aconteceu na Universidade do Pará, em
Belém, entre 24 a 26 de setembro

participant Patricia Sales de Souza at AATSP

OXENTE!
AATSP

NPE

UMASS LOWELL

2014 Executive Council Election
Results. Congratulations to all!

The AATSP has a new Director for
the National Portuguese Examination (NPE): Débora Ferreira. Congratulations!

The Saab-Pedroso Center for Portuguese Culture and Research at
UMass Lowell announced the Luso-American Foundation/College of
Fine Arts, Humanities and Social
Sciences Visiting Professor in Portuguese Studies Program, sponsored in part by Elisia Saab and Luis
Pedroso. The Program will bring
visiting professors to UMass Lowell
in Portuguese Studies over the next
three years and contribute to the
development of a minor and major
in Portuguese. Congratulations to
Frank Sousa, director of the Center.

» President-Elect:
Anne Fountain
San José State University
» Portuguese Representative:
Mary Risner
University of Florida
» College / University Representative:
Mark Del Mastro
College of Charleston
» Secondary (9-12) Representative:
Martha Vásquez
William Howard Taft High School
(San Antonio, TX)

CANTE ALENTEJANO
O gênero musical tradicional Cante
Alentejano foi declarado pela UNESCO como “Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade” no dia dia 27
de novembro de 2014, três anos depois que o Fado foi declarado como
“Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade.”

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

Participaram da Escola de Português
do Middlebury Language Schools
os escritores Rui Zink e Laurentino
Gomes. Rui é novelista, cartunista,
humorista, tradutor e já publicou
mais de trinta livros. Rui ensinou literatura portuguesa. Os trabalhos de
Laurentino tornaram-se best-sellers
no Brasil, vendendo mais de dois
milhoes de livros. Ele ensinou cursos sobre História do Brasil.

A VII Jornada de
Estudos da Linguagem da UERJ
ocorreu entre 27
e 28 de novembro de 2014. A
programação incluiu conferências; sessões de
comunicações
em grupos temáticos coordenados por especialistas; sessões de
pôsteres; colóquios e lançamento de
livros. Mais informações: <http://
www.pgletras.uerj.br/linguistica/
jel/2014>.

de 2014. O tema da conferência foi:
“Fluxos e correntes literárias”. Mais
informações: <www.xivabralic.com.
br/>.

q
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derramado que lhe renderam três
prêmios Jabuti e venderam quase
um milhão de exemplares, ficando
por meses nas listas de livros mais
vendidos do país. Mais informações: <http://www1.folha.uol.com.
br/ilustrada/2014/11/1543088-irmao-que-nunca-conheceu-inspira-novo-livro-de-chico-buarque.
shtml>.

10

Sete anos
anos,, de Fernanda Torres, foi
publicado pela Editora da Folha em
2014. O livro traz crônicas coletadas
durante sete anos pela autora-atriz.
Uma das crônicas trata da morte do
pai, Fernando Torres.

BOOKS
O irmão alemão,
alemão, de Chico Buarque,
foi publicado pela Companhia das
Letras em 2014. O livro foi inspirado na história verdadeira do autor
e de seu meio-irmão alemão. Chico
Buarque publicou os romances Estorvo, Benjamim, Budapeste e Leite

João Albasini e as luzes de Nwandzengele: Jornalismo e política em Moçambique,
1908-1922,, co-edited by César Braga
1908-1922
Pinto and Fátima Mendonça, was
published by Alcance, Maputo in
2014. The 400-page book is a collection of articles by João Albasini, the
founder of O Africano and O Brado Africano, the first black newspapers in Mozambique. João Albasini
(1876-1922) fought for the rights of
Africans under Portuguese Colonialism.
The Only Happy Ending for a Love Story
is an Accident
Accident,, written by J. P. Cuenca
and translated by Elizabeth Lowe,
was published by Tagus at UMass
Dartmouth in partnership with University Press of New England, in
2013. The book was featured at the
2013 Frankfurt Book Fair.

Bom Dia, Brasil
Brasil,, written by Rejane de
Oliveira Slade, and revised by Marta
Almeida and Elizabeth Jackson, was
published by Yale University Press
in 2014. It is the third edition of the
book, designed for beginning and
intermediate courses.
Quilombo dos Palmares: Brazil’s Lost
Nation of Fugitive Slaves
Slaves,, written by
Glenn Alan Cheney, was released in
November 2014. The e-book edition
is already available for iPad, Kindle,
Nook, and Kobo. More information: <http://nllibrarium.com/>
Minima Azorica: O meu mundo é deste
reino,, de Onésimo Teotónio Almeireino
da, foi publicado pela Companhia
das Ilhas em 2014. O livro é uma
coletânea de ensaios açorianos revisitando figuras centrais da história
da cultura açoriana, como Antero
de Quental, Arruda Furtado, Vitorino Nemésio, Pedro da Silveira, José
Enes, José Martins Garcia e outros.
The Brazilian Music Book: Brazil’s
Singers, Songwriters, and Musicians
Musicians,, by
Chris McGowan, was published by
Culture Planet in 2014. The book
tells the story of Bossa Nova, MPB,
Brazilian Jazz, and Pop. Chris McGowan is an American journalist
who has written extensively about
Brazilian music over the last three
decades. The book has a collection
of interviews with 24 Brazilian musicians.
continued on pg. 11
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O menino que tinha coração de tambor,
tambor,
de Nilma Lino Gomes, foi publicado pela Mazza Edições em 2013. O
livro e é uma homenagem ao professor de dança afro-brasileira, bailarino e coreógrafo Evandro Passos.

FILMS
“Tim Maia”, diretor: Mauro Lima. A
história relata a infância e a juventude do cantor na Tijuca (Rio de Janeiro), até conquistar a fama. Babu
Santana interpreta o músico. Cauã
Reymond, Alinne Moraes e Alice
Braga também fazem parte do elenco.
“Os dias com ele”, diretora: Maria
Clara Escobar. O filme, uma viagem
ao passado do pai, apresenta a vida
de Carlos Henrique Escobar, filósofo, professor e dramaturgo, que tem
uma história marcada pela repressão
sofrida durante a ditadura militar.
Uma reflexão sobre este período da
história do Brasil.

Between Nostalgia and Apocalypse: Popular Music and the Staging of Brazil, by
Daniel B. Sharp (from Tulane University), was published by Wesleyan
University Press in 2014. The book
chronicles the entanglement of traditional and experimental music in
northeast Brazil.

“Entre Nós”, diretor: Paulo Morelli.
O filme mostra um grupo de jovens
escritores que viajam para festejar a
publicação do primeiro livro. Eles
escrevem cartas para serem abertas
dez anos depois. O filme foi premiado nos
festivais do Rio e do
Amazonas.

“Ensinar Português”. O jornal traz
eventos recentes, informações, publicações, recursos e ideias, pedidos
de ajuda e informações e conta com
a colaboração de mais de cinquenta
profissionais que dão dicas de ensino e uso de músicas e filmes em sala
de aula. Entre os colaboradores ou
‘amigos’ profissionais que trocaram
ideias estão Ana Clotilde Thomé
Williams, Debora Ferreira, Marília
Ribeiro e Mary Risner. Boletim editado por Luiz Gonçalves, Princeton University. Mais informações:
<www.facebook.com.groups/ensinarple/>.

“Não pare na pista”,
diretor: Daniel Augusto. Nesta cinebiografia, Júlio Andrade
interpreta o escritor
Paulo Coelho, em trama que fala sobre os
traumas de sua vida,
incluindo torturas sofridas durante a ditadura militar e a parceria com Raul Seixas. O
filme usa depoimentos do próprio escritor
como base.

“Riocorrente”, diretor: Paulo Sacramento. O filme, destaque nos
festivais de Brasília e Roterdã, traz
a rotina de três personagens de uma
megalópole e é cheio de efeitos especiais e com um discurso crítico
sobre as políticas urbanas.
“A l e m ã o ” ,
diretor:
Jose
Eduardo Belmonte. O filme
de
suspense
mostra a atividade da polícia nas favelas
cariocas. Cauã
Reymond, Caio
Blat, Antônio
Fagundes
e
Milhem Cortaz
fazem parte do
elenco.

q
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“Trinta”, diretor: Paulo Machline.
Matheus Nachtergaele interpreta a
vida de Joãozinho Trinta, um dos
maiores carnavalescos do Brasil.
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LYNN A. SANDSTEDT
1932-2014

FRED MCARTHUR CLARK
1943-2014

FRED PITTMAN ELLISON
1922-2014

Long-time member, past President,
and previous Executive Director of
the AATSP, Lynn passed away at the
age of 82 on October 30, 2014. He
co-authored several textbooks for
use at the university level. Lynn received several prestigious awards for
his work in foreign language education.

Freddie McArthur Clark nasceu em
29 de outubro de 1943, em Marianna, na Flórida, e faleceu em Chapel
Hill, Carolina do Norte no dia 5 de
setembro de 2014.

Fred Pittman Ellison was born in
Texas on January 11 of 1922 and
died on October 4, 1014. With a
bachelor’s degree in Spanish in 1941
from the University of Texas at Austin, he went to New York to work
for the FBI as a translator and later
as a special agent with foreign language specialization until 1944. After World War II he earned his master’s and Ph.D. degrees in romance
languages and literatures from the
University of California, Berkeley,
in 1952.

Lynn was very active in the profession. He was elected to the ACTFL
Executive Council and later was
elected as the 1991 ACTFL President. Lynn served the AATSP in
various capacities. He was elected as
the 1984 President of the AATSP
and several years later was selected
as the Executive Director of the
Association; he served in that position from 1993-2001. A few years
later Lynn stepped in to serve as the
Interim Executive Director of the
AATSP from June 2004 to August
2005.
Lynn always helped others with their
own careers and always had time to
meet his colleagues at the AATSP,
remembering names and situations.
He was a great supporter of the
Portuguese Newsletter, where he
was interviewed. He will be greatly
missed by his family, friends, and
colleagues.
<http://www.aatsp.
org/?page=Obituaries>

Fred recebeu o título de doutor em
Espanhol e Português em 1968 pela
University of Florida e foi professor
da University of North Carolina por
45 anos, onde criou o programa de
Língua e Literatura Brasileira e Portuguesa.
Ingressou no Department of Romance Languages na UNC em 1967,
aposentando-se em 2014. Publicou
inúmeros livros e artigos sobre o teatro brasileiro, principalmente sobre
teatrólogos. Dedicou-se especialmente à obra de Nelson Rodrigues.
Foi o editor da revista Hispanófila
durante muitos anos.
Fred exerceu vários cargos administrativos, como o de Associate Dean
para Assuntos Acadêmicos e, desde
2004, foi coordenador acadêmico do
Carolina Convenant, um programa
que oferece bolsas integrais a estudantes com baixo poder aquisitivo
, mas com bom desempenho acadêmico. Sua dedicação aos alunos,
aliado ao seu senso de humor, vão
deixar saudades.
(Mônica Rector, University of North Carolina, Chapel Hill)

Fred also developed methods and
materials for the teaching of foreign
languages, having received awards
from the AATSP in recognition of
30 years of pioneering work in the
field of Portuguese. In the seventies,
he co-authored Modern Portuguese.
Portuguese.
He translated contemporary Brazilian works and books and articles on
literary history and criticism. He was
elected “Sócio Correspondente”
of the Brazilian Academy of Letters in 1982. After his retirement,
the Brazilian government decreed
him a special distinction - the Order of Rio Branco - with the rank
of Commander, in 1991. Fred will
be greatly missed by his friends and
colleagues.
(Charles Perrone, University of
Florida, Gainesville)
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IN MEMORIAM
R. CLIVE WILLIS
1934-2014
Professor R. C. Willis (Clive Willis),
Emeritus Professor of Portuguese
at the University of Manchester,
UK, died on April 18, 2014.

In the last five years, Professor Willis
became a major collaborator in the
Fernão Lopes Translation Project,
as a translator and as the editor of
the general revision that the finished
product of this extensive collaborative project required.
Clive’s passing away is felt as a great
loss to Portuguese Studies and to
all those who had the privilege of
knowing and working with him.
(Amélia Hutchinson, University of
Georgia, Athens)
q

AGENDA
UTAH VALLEY UNIVERSITY
Utah Valley University is offering
a Study Abroad in Brazil in Recife
during the month of June 2015. Students will be housed with local families and classes will be taught by
ABA, the cultural wing of the American Embassy in Recife. More information: <https://www.uvu.edu/
cgie/international/isp/study_abroad/brazil>.

MIDDLEBURY COLLEGE
The Middlebury Language Schools
are now accepting applications for
the Kress Fellowships for Language Study—Kress offers a fellowship
for graduate students in art history
with a proposed focus on Europe-

an art history. The fellowship covers the comprehensive fee (tuition,
room and board) for one summer
of intensive immersion at the Middlebury College Language Schools.
The Kress Fellowships are merit-based, and preference will be given to
students who can demonstrate how
improved language skills will make
an essential difference in their future
research and scholarship in the field
of European art history. The deadline for the application and supporting materials is March 2, 2015.
Students can also apply for financial
aid and other scholarships for the
Portuguese School at Middlebury
Language Schools. Scholarships are

available to U.S. citizens and international students and professionals.
The Portuguese Language School
runs from June 21 to August 8. More
information on the Middlebury Language Schools at <http://www.middlebury.edu/ls/portuguese>.

UMASS DARTMOUTH
The Center for Portuguese Studies
and Culture, in partnership with
the departments of Portuguese and
History, announces the 22nd Annual Summer Program in Portuguese at UMass Dartmouth, from July
through August. More information:
<http://www.portstudies.umassd.
edu/verao/>.
continued on pg. 14
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He was better known for his work
on Camões, the Portuguese 16thcentury poet, and as a specialist on
the Peninsular Wars (18th-19th centuries), with a long list of publications on these and many other areas,
including Brazilian and African literature. His last major work, Camões,
Prince of Poets
Poets,, was published in 2010.

Professor Willis was also a fine linguist and grammarian having produced several English-Portuguese,
Portuguese-English
dictionaries,
and a pioneer of modern technology in the Humanities. In the early
1980’s, he was leading a team of
people working on Cassell’s first
computer-generated dictionary. His
book, An Essential Course in Modern
Portuguese (London: 1965), became
a requirement in most British universities and abroad, with a second
revised edition and several reprints.
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The Center for Portuguese Studies
and Culture at the University of
Massachusetts Dartmouth is seeking
candidates for the Hélio and Amélia
Pedroso/Luso-American Foundation Endowed Chair in Portuguese
Studies for the Fall of 2015. The
Endowed Chair is a rotating visiting distinguished scholar program
that supports the interdisciplinary
graduate/undergraduate program in
Portuguese Studies and the research
objectives and various publication
series of the Center. More information with: Professor João M. Paraskeva or Lisa Tavares at <jparaskeva@umassd.edu> or <ltavares4@
umassd.edu>.

UMASS BOSTON
Conference on Literature of Portuguese Language will take place
on April 25, 2015. Theme: “Perceptions of Lusophony: identities,
conceptions and stereotypes”. This
conference aims to highlight key
debates from the concepts of Lusophony and what it means to the
Portuguese-speaking world.

UMASS LOWELL
The Saab-Pedroso Center for Portuguese Culture and Research at
UMass Lowell will bring to UMass
Lowell historian Ana Valdez, postdoctoral fellow at Yale University
and researcher at the Centre for History at the University of Lisbon.
Prof. Ana Valdez’s scholarship focuses on the intellectual and religious history of the Iberian world,

with emphasis on the history of the
Portuguese Atlantic. She has published on apocalyptic literature and
its contributions to the development
of imperial ideology in the Iberian
world, including the book Historical
Interpretations of the “Fifth Empire”: The Dynamics of Periodization
from Daniel to António Vieira.

68TH ANNUAL KFLC
The 68th Kentucky Foreign Languages, Literatures, and Cultures Conference will take place at the University of Kentucky – Lexington,
Kentucky, on April 23-25, 2015. The
conference has sessions on Luso-Afro-Brazilian Studies. Information
about the conference and paper presentation guidelines can be found at
the KFLC webpage at: <http://kflc.
as.uky.edu/>.

SLAS 2015
The Society for Latin American Studies Conference will take place in
the University of Aberdeen, in Scotland. The general theme of SLAS
2015 will be ‘Autonomy’ and self-determination within leftist political repertoire for the panel entitled
as “No nation is a nation: the meandering road of self-determination
and revolution in Latin America in
the 20th and 21st centuries”. More
information: <http://www.abdn.
ac.uk/events/slas-2015/>.

SECOLAS
The 62nd Annual Meeting of the
Southeastern Council of Latin American Studies (SECOLAS) will take
place on 12-14 March 2015, at the

Francis Marion Hotel in Charleston,
South Carolina. The conference theme
this year is “Memory and Identity in
Latin America”. After the conference,
all presenters will be eligible to submit
their paper for publication consideration in the SECOLAS Annals issue of
The Latin Americanist, an international, peer-reviewed journal published
by SECOLAS and Wiley Blackwell.
More information: <http://www.
mtsu.edu/secolas/conferences.php>.

SICLLC
Second International Conference on
Language, Literature and Community will take place on 21-22 February
2015, in Bhubaneswar, Orissa, India.
The conference’s purpose is to explore
the role of Language and Literature
in bringing together the World Communities. Theme: “Building up a world
community through language and literature”. More information: <http://
www.languages3000.com>.

LINFE
O III Congresso Nacional de Línguas
para Fins Específicos ocorrerá entre
11 a 13 de março de 2015. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ) e o Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca (CEFET/RJ), instituições
que constituem a Comissão Organizadora do LinFE 2015, anunciam que o
congresso será sediado no CEFET/
RJ, campus Maracanã. Mais informações: <http://www.gealinfe.com.br/
index.php>.
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ABIL
VI International Conference of the
Association of British and Irish
Lusitanists (ABIL) will take place
on 7-8 September 2015, at the University of Exeter. The conference
includes all aspects of Lusophone culture and literature, from the
medieval period to the present day.
The global theme of the conference is “De/Formations: Illegitimate
Bodies, Texts and Tongues.” There
will be a special session in memory
of Professor R. C. Willis and another on the 50th anniversary of acclaimed Mozambican writer Luís
Bernardo Honwana, who will be the
keynote speaker. More information:
<http://abilconferencevi.wix.com/
abilconferenceiv>.

The first Pan-American Interdisciplinary Conference (PIC) will take
place on 13-16 March 2015, in Buenos Aires, Argentina. The theme
of the conference is “Interdiscipli-

AATSP – NPE

AATSP - 97TH CONFERENCE

CONFERENCE STRANDS AND DESCRIPTIONS
Assessment Strand
• Assessment at various levels
of instruction: elementary to
graduate programs
• Articulation issues related to
assessment: high school to
two- or four-year institutions
• Heritage language related to
assessment issues

The National PortuTechnology Strand
guese Examination
• Technology
Technology challenges and
(NPE), a communicapossibilities: all levels
tive proficiency-based
• Curricular innovations using
technology
test that engages high
above:
Debora
Ferreira
•
Technology and assessment
Technology
school students of
Portuguese in listening, speaking, reContent-Related Instruction Strand
ading, and writing will offer in 2015
• Spanish or Portuguese for the
an NPE at the levels 1, 2, and 3; level
professions: medical, business,
4 is expected to be online for 2016.
law enforcement
• Content-related programs at
NPE’s goal for 2015 is to increase
the secondary level
• Translation and interpretation
its visibility nationwide and promote
programs
Portuguese. More information: <deq
bora.ferreira@uvu.edu>.

97TH ANNUAL AATSP CONFERENCE

GRAND HYATT DENVER HOTEL
JULY 17-20, 2015

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

PIC

ne and Transdiscipline: Challenges
in the XXI Century”. International
researchers will present their scientific attainments in various academic
disciplines. All the accepted papers
(in English or Spanish) will be published as a special publication with
an ISBN number. More information
at <www.piconference.net> and
<contact@piconference.net>.
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