
 
       
 

 

Visita da Associação de Estudos Lusófonos / Lusophone 
Studies Association (sede: Toronto) à Universidade de Aveiro 

 
 MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA COOPERAÇÃO 

 
Uma delegação da Associação de Estudos Lusófonos (AEL) / Lusophone Studies Association 
(LSA) estará presente na Universidade de Aveiro no dia 21 de junho de 2019 (sexta-feira), 
para dialogar e desenvolver sinergias com pesquisadores locais. Várias disciplinas, entre 
elas, a demografia, a educação, história, literatura, ensino de língua, linguística, sociologia 
estarão representadas.  

A AEL é uma associação académica interdisciplinar dedicada à promoção e divulgação de 
pesquisas académicas relacionadas com o mundo lusófono (http://www.yorku.ca/lsa). 
Atualmente com sede na York University, em Toronto, Canadá, os principais objetivos da 
associação são:  

i. promover debate e intercâmbio académico relacionados à influência e 
presença lusófona no Canadá, assim como em outros lugares;  

ii. favorecer a conscientização pública sobre o legado e influência lusófonos no 
Canadá, tal como noutros espaços nacionais;  

iii. fomentar e apoiar os esforços educacionais na área de estudos luso-
canadianos e estudos internacionais lusófonos;  

iv. cooperar com associações e institutos de pesquisa dedicados aos estudos 
lusófonos e, lato sensu, a estudos que versem países lusófonos, em várias áreas, 
tanto no Canadá como internacionalmente, contribuindo para diálogos 
interdisciplinares acerca de temas e problemáticas comuns;  

v. manter contacto e intercâmbios com associações académicas e comunitárias 
com interesses e objetivos complementares, numa perspetiva de “ciência 
aberta”; 

vi. organizar e difundir publicações académicas e o apetrechamento 
bibliográfico; 

vii. organizar conferências, simpósios, workshops e reuniões comunitárias 
regulares; 

viii. desenvolver iniciativas de educação na graduação e na pós-graduação sobre 
estudos lusófonos no Canadá, assim como internacionalmente; 

ix. impulsionar iniciativas de educação comunitária de estudos lusófonos, tanto 
dentro como fora do Canadá.  

http://www.yorku.ca/lsa


 

Ao longo dos últimos anos, a AEL tem desenvolvido uma relação cada vez mais estreita com 
o programa de Portuguese and Luso-Brazilian Studies (http://portuguese.dlll.laps.yorku.ca/) 
da York University, assim como com o Canadian Centre for Azorean Research and Studies 
(CCARS - http://www.yorku.ca/ccars), e mantido um programa de publicações robusto 
através da sua afiliação com a Portuguese Studies Review e a Baywolf Press 
(http://www.trentu.ca/admin/publications/psr/). A AEL teve a sua conferência inaugural 
em outubro de 2013 e, desde então, tem mantido um ritmo regular de encontros 
internacionais em vários espaços geográficos – Canadá, Portugal e Brasil. 

O próximo encontro internacional – “The Lusophone World: Global and Local 
Communities” – será de 25 a 29 de junho de 2019 na Universidade de Évora – chamada 
de trabalhos até 14 de dezembro de 2018 e mais informações, inclusivamente de outras 
iniciativas e encontros, em http://lsa.apps01.yorku.ca/.  

Colegas da Universidade de Aveiro interessadas/os e motivadas/os para partilha de 
interesses, eventuais sinergias, projetos e/ou coorientações de formação avançada deverão 
inscrever-se até 21 de maio de 2019 através do formulário disponível AQUI. Dada a 
natureza deste encontro, que pretende estimular um diálogo próximo, em jeito de reunião 
de trabalho, as inscrições serão limitadas.  

 
 
Organização 
CIDTFF – Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” 
(www.ua.pt/cidtff)  
 
José C. Curto (jccurto@yorku.ca)  
Presidente, Associação de Estudos Lusófonos 
Professor, Department of History, York University 
Deputy Director, Harriet Tubman Institute, York University 
http://profiles.laps.yorku.ca/profiles/jccurto/  
 
Inês Cardoso (icardoso@yorku.ca; inescardoso@ua.pt)  
Sessional Assistant Professor, Docente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua na York 
University; integra o CIDTFF; membro do grupo ProTextos: Ensino e Aprendizagem da 
Escrita de Textos (http://protextos.web.ua.pt/). ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2687-
2424  
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