
Cátedra Cunha Rivara da Universidade de Goa

Ensaios de professores convidados
vão ser publicados
|[ Um livro de ensaios "essencial-
mente produzidos pelos professo-
res convidados" que deram aulas
no âmbito da Cátedra Joaquim
Heliodoro da Cunha Rivara, cá-
tedra de estudos portugueses da
Universidade de Goa (UG), criada
em novembro de 2016, vai ser
publicado até final deste ano.

A informação é prestada por
Delfim Correia da Silva, leitor
de língua e cultura portugue-
sa, diretor do Centro de Língua
Portuguesa de Goa e chairman
da comissão organizadora de 3
elementos que dirige a cátedra,
seguindo o modelo das outras
cátedras atualmente em funciona-
mento na UG

Uma versão digitalizada deste
livro estará também disponível na
página da Internet do Camões, 1.P.,
indica o docente português em
Goa, que recorda ter sido apresen-
tada, em janeiro de 2017, durante a
visita a Goa do primeiro-ministro
português, António Costa, a

tradução inglesa de Sem Flores
Nem Coroas do escritor Orlando da
Costa, o primeiro projeto editorial
da Cátedra Cunha Rivara, liderado
por Isabel Santa- Rita Vas, membro
da comissão organizadora.

O Chairman refere que "a
cátedra tem como principal obje-
tivo promover os estudos indo-
-portugueses, numa perspetiva
comparativista, abrindo novos
horizontes e linhas de investiga-
ção que facilitem, a partir de 2019,
a criação de um programa de dou-
toramento em português na UG".

Criada pelo Camões, I.P na UG,
através de um protocolo assinado
a 7 de abril de 2016, válido por um
período de 3 anos académicos, a
Cátedra Cunha Rivara prosseguiu
o seu segundo ano de atividades
em janeiro último, com a partici-

pação de Susana Sardo, etnomu-
sicóloga e professora associada na
Universidade de Aveiro.

Para além do curso Lusosonia
- Post-colonial cartographies
on sounds and memories, que
decorreu de 15 a 23 de janeiro
passado, Susana Sardo, coor-
denadora do pólo do Instituto
de Etnomusicologia - Centro
de Estudos em Música e Dança
(INET-MD) na Universidade
de Aveiro, apresentou o pro-
jeto da criação de um portal
com a base de dados GEMM
(Goan Encyclopedia ofMusic and

Musiciens).
Em fevereiro, Hugo Cardoso,

professor no Centro de Linguística
da Universidade de Lisboa visitou
também ele pela segunda vez a
Universidade de Goa, tendo lecio-
nado o curso Methods ofLanguage
Documentation.

No dia 12 de fevereiro 2018,
na conferência pública A Digital
Archive of Sri Lanka Portuguese,
realizada no Centro de Língua
Portuguesa do Camões, I.P, em
Pangim, Hugo Cardoso apresen-

tou o projeto de documentação
linguística digitalizada que
desenvolve no Sri Lanka. Idêntico
projeto deverá levado a cabo em
Goa pelo investigador português
e por colaboradores indianos.

Colaboram ainda nos traba-
lhos da cátedra os professores
convidados, Angela Barreto
Xavier (Instituto de Ciências

Sociais, Universidade de Lisboa),
Amélia Polónia (CITCEM- FLUP,
Universidade do Porto) e Walter
Rossa (Centro de Estudos Sociais,
Universidade de Coimbra).

No primeiro ano de atividades
da Cátedra Cunha Rivara frequen-
taram os diversos cursos ofere-
cidos, 143 alunos, na sua maioria
estudantes da universidade, mas
também investigadores e estudio-
sos indianos.

Em 2017-2018, inscreveram- se

no Departamento de Português e
Estudos Lusófonos 19 alunos no
M.A. (Mestrado em Literatura e
Cultura Portuguesas) e quase três
centenas em cursos opcionais e

cursos livres de língua portu-
guesa.


