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Governo dos Açores 
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 
Secn\Orto Regional da P_od....,la 
Olr.cc•Q Regional d•• Comu.Wc:tad.-:e 

Mar, sol, vegetacão, a 
arte de bem receber, 
exclus1v1dade. sao apenas 
algumas das especificidades 
que caractetizam as nove 
·lhas dos Açores. Cada vez 
mais reconhecidas, a nível 
mundial. po1 usufru1rem de 
características propícias 
ao desenvolvimento de 
determinadas atividades 
lud1cas e culturais, muitas 
organizações aproveitam a 
altura do verão para realizar 
os seus objetivos. Tendo por 
base esta linha onentadora 
e, cientes de que e na altura 
do verão que muitos turistas 
e emigrantes açorianos e 
açordescendentes optam por 
passar as suas férias neste 
arquipélago. chamamos 
a atenção para algumas 
das iniciativas que estão 
a decorrer e outras que se 
vão reahzar nos Açores. 
Com o objetivo de divulgar 
e reforçar a presença da 
língua e cultura portuguesa 
nos EUA, decorre na ilha de 
São Miguel o Curso de verão 
para professores de língua, l 
cultura e literatura portuguesa 
dos EUA; o 1 Torneio de Golfe , 
'Taça do Emigrante", uma 
iniciativa da Associação dos 
Emigrantes dos Açores. que 
será realizada em· Setembro 
(por altura do Conselho 
Mundial das Casas dos 
Açores, uma organização 
da direção Regional das 
Comunidades). e a visita 
aos Açores, do grupo de 
alunos vencedores do prémio 
APPEUC que teve 1n1c10 no 
dia 24 de 1ulho. 
Aproveitamos para deseiar 
aos nossos visitantes um 
veráo inesquecível e cheio 
das maiores alegrias em 
terras açorianas. 

GRAÇA CASTANHO 
Olretar.> Regional d/Is Comunid.>des 
Governo ckw Açmos 
i:r14'l'Vd. I~~ 1 1 ~p/ "ll!C ./.(UO:!'!l,j)OV.pf 

Nos Açores desde 16 de julho 

Professores de língua e cultura portuguesas 
dos EUA frequentam curso de verão 

Um gmpu de 12 pnik ores 
,fc lingua . ..,uhura e h1cr,11ura por 
tugUl"<b. ,1 ll'CUt•llrll nos 1 ~tad•'' 
l 111d0.., <li! Aml.'.nCa c:111 dlferl'n
lc~ Ili\ c1~ dt c11s11w 1;;,1,ln ne~tc 

rn0n11:11ll' llL" •\1,'ore'. n11 ilha 
de Sã.1 Miguel , .i lrcquL'n1m um 
cuiso de 'erno uma n1g<11111;1Cilo 
da IC"Jl('Jls,1b11Jdadc da l undaçào 
Lus1i- \me11ca1n ( 1 1 \[))_ cm 
p;1rc .... ·na c1.1m a Dncç;in Rcg10-
11al da' Cornu111dadc,. f11,!1tuto 
C ilmôe' . PPl· l Jl' <TPI 1 J c 
1J1m e1 :;idade do~ Açores 

() CUJ so que te\ e líllCIO [l(I 

dia 16 Lk Julho. na U111\ crs1d,1-
de d0~ Açores, 11.:m ,1 durnç<)O de 
duas sc1mma::; e \ 'dl pemutir ao~ 
fonnando" uma 1,irnla\ill' espc
c1alind<1 cm arca~ de cnsmo da 
lmg:u<1 e da cultura pnrlugncsas, 
bem como o aprofundamento de 
conhecnnentos sob1e u Região 
Autnnoma do' Açore' Graça 
Castanho, d11etora 1eg1onal das 
Comunidades e docl'nte da U111-
, ·ers1d<1dc do~ l\çores, foi a orga-
111zadora deste curso, tendo !Ido 
à ~ua responsub1hdade a lecc10-
11ação do módulo sobre literatura 
1nfanto-J11\e111l em lmgua portu
guesa 

Para Graçri Castanho "a pre
sença dcsh:s docentes nos Açores 
e da mál(Ulla rcle\·ai1cw, uma vez 
que multo' ddes ensinam hn
)!Ua cultura e htcrntura a aluno~ 
açornmt':-. e açorde~cendcn le;. 

rachcado~ na~ expr<:!~s1va' c11mu
nidade~ de mtgem açoumrn que 
temo~ no~ C:UA. qu1::1 na costa 
leste quer na oe,le Por outro 
la<lo os doce11fc:-. de Prnlug.uê;. 

----A decorrer na Universidade do& Açores, o curso vai fornecer uma formação especializada em áreas de ensino da hngua e da 
cultura portuguesas e o aptolundamento de conhecimentos sobre a Região Autonoma dos Açores 

ho.1e em dla_ 11eccssit a111 de com- ponugucsas e a vivência Ili l11i.:o r~m \cspcr,l', <lc ""' dar fhlr 

pr.:ender o fenómeno da lusofo- de <1lgu111a~ das d11nensões cultu- finahz:iJo n ult11110 dia de ,u1la 
ma na ~ua 111á'<.1ma ampl1 ludc ra1s que caracten;am este p(•~u e o eni.:e!l',m1cn10 do cur. l\ t'S 

[: os Açores. nos FUJ\, bem As d1sc1pl 111 as cumcularcs silo proJ(·,smc, t\:m 111:rn1k~l<1clo t 1 

como o Brasil e Cabo Verde são ministradas por profossorcs da ~eu pruhu1do agradcumc:nro J 

a face: mais v1s1vel e .s1g111tica11- lJ1111 crs1dade dos ,\çorc::. e o pro- \lrga111liiçfü1 pela r1ealJZaçào dcs-
"" dc;sa lu ~ofoma" /\ DRL' ao µrama d1\ 1de-~e em ses~ocs de te nm.o que. ~egund0 de,, con-
proporc1onar ao~ prnlc:-.sorcs a componente lell\ a e de aprendi tnbmu nüo ~1'1 p,na a :lluahza\,hl 
fr<:!que11c 1a de nm Curso de Ve- zagcm durante a manhã. comple- dos ~cu~ c0nhcc1menlt~, i.:ümu 
rào nos Açores esl:í coninbm11- mcnradas por vi si t a~ de estudo di! proporc1nuou momento' 11111l·os 
do para que 0s docentes melhor parte da larde a hica1s onde a bi:· dl' p<111rl h,1 tk Lllll\ J\ 10 "de cn-
co111preenda111 c1s i:;pel:1fic1da- leia natural t: u111ca e a:; caract.:- contru Ct'lll urna belela natural 
des dos seu~ alunos açorde~des- ns11eas culturah ac,.ornma~ i:<.tdo 111de,c11tivcl 
ce11te~. alr;ives da frequéncia presen a<las O co ntcudo de,ns Dos Ai,:,1re' ~aeu1 ·1111qu1,;, 1-
de um programa currrcular que \. ts 1 t<1~. rcu l 11acl a~ c,1111 ol~JCl l\ os dos pes~o.11 e pn,fiss1011almen1c 
Lompreend1: uma componente pedagog1cu-d1dàt1cos Jefl111dos .: mm uma \ 1,ào ma1~ gli'bal d1.' 
pedagogico-d1dat1ca ch)s contcu- sü1) pa~~l\cl~ de cxp l1irnçào cm e1>11cc1lu de hhtllim1<1. onde os 
dos de l1ngua, cu ltura e 11tera(11rn con texto de :.ala d ::1111<1. i\çore!' tem uma p,thl\n a dize[ 
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Nos Açores: 1 Torneio de Golfe 
"Taça do Emigrante" 

Alunos vencedores do prémio 
APPEUC ~isitam os Açores 

l: Jli cu1 ~l:l.cmbru . no cmnpo 
de golfe da." l unr<h na Ilha d1e 
são M 1gud que \ai decon-.:1 o 1 

1 orncw de lio lfc: "I aça do ~ ' mi
g,1ru11 c sendo u p1i'.:11110 ;i atnb1111 
uma '1a)!ç111 ao~ Açon.:s para d nas 
p.c~~oas 

L~ta é uma i111t:1ntiva da As
'oct<'lção dos I.1111g1antc~ dll> 
Açorc~ que n:conhct:c o destino 
l\çor.;;s como um local com gran
de potenc1al1dadc para a prática 
do golfe a 1ealuar dura11tc todo 
o ano Lsk torncw tem corno 
ob1d1vo reunir atnt\·e:;, de, ta p1 .1-
ll1.:a dc;portJ\ a. o~ <içonanos c 
açoi dc,ccndl.lnles que \ 1 vem nos 
\i.111 0, de,t1no, da d1a.;pora l"am1-
l1as e amigos. num 1,;onv1\10 que 
p.cn111t11a o des<.:nrolnr de uma 
cl)111pt!l1\·ã11 m1l\Jda pela Wlll.tadl! 
e confl at<.:11111~1çao 

A~ 111 ;c1 1 çôc s dccon em ate ao 
dia 25 d.: agosto Min~ luforn1a
çõcs cm aca;rorcsfà)g111ail c11m c 
prn-shup batal11.11i a.to1 csgoll is

lantb.1.:0111 

D111w11c nma sem,111a de ~-ia 
'l d1: Julho º' SCbJmClh ,·enc·c
d1»1e' do l'rc11110 ·\Pl,l l )(. com 
idades ct1111 pn:end1da-. entre os 
1 ' e lb Ji allll'>. 1 ao püder \ 1s1-
tar duas da-. ilhas do Arqu1pclag,1 
do,Aço1c, 

1 -.k concur~o QUl: t.::111 como 
p1c11110 uma \ iagcm :.ios \çore~ 

e uma 1111ciat1\a da t\ssoc1.i<;<io 
d..: l'1,1ksso1c~ de Portugub do~ 
l ~tados Un i d.i~ .: umadá ,•111 
parc..: ria com a DRl .: a '> \l \ 
1111.:macwn.il l'Ulll o ,i\1 1tt1Yu de 
prlllnm e1 ç 1111.:cnt 1' <li 11 c't11d0 
da linguu p,mugu.:sa. nh:d1a11tc 
a npr.:~cnl.iç:Jo de traba lhos. 0n
g1n:11'i • çscnlth c111 l111gu.1 po1tu
guc'>a pur aluno~ que fr,·qucnt:im 
:i~ .:sc11la~ comun1turi.i,, portu
eui:'a~ d1" l"slaJu, l J111J,i,, e •b 
cscnl.h do c1b1th1 lllii.:1:11 .i111c11ca-

O concurso e uma 
iniciativa da Associação de 
Professores de Portugues 

dos Estados Unidos 
e Canadá, em parcena 

com a DRC e a 
SATA internacional 

no que têm 111clu1do uv '-CU L'llf

nculo cursu' de lmg11a e n1ltur.1 
portugucs,b o, .1111110,, fulcm
_,,ç ,11.:11mpa11har das pmlc,,or,i
\hc'' ,\lme1Ja c 1\n;1 n11,-i1.i. 

"' quat" 11.10 1:unlkll' lbllfi111r de 
um pnigr:un.1 ludrL·o e' cultw.il 
que 1111:lu1 um '1 il 1 '1.' 11lu1' d 
SJo M1guçl '-' 1-rd:tr l l Jur:m1c ,1 

\ 1'1ta ','h1 P< dçr aph.c1,11 .1 h .. kza 
11att11.il de-1;1 dh,1' bt>m ,,,m, 
,1s,,11nil,11 ,1 . 11,1 h1,t1 11.1 c cullur l 
o , alor d,1 palmlh 1110 arqmt.:1,,_ 
IH•X " p:u ... 1i:1s1Jcv h: l1 .t e 1,1da 

p.11,1 tuJ1" e tL•J:L-. 


