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 With the sponsorship of Academia do Bacalhau de Toronto, the Portuguese & Luso-
Brazilian Studies Entrance Award, created in 2016/17, aims at supporting incoming first-
year students at York University who declare Portuguese & Luso-Brazilian Studies either as 
a BA or an Honours Minor.  This award recognizes the incoming program student who holds 
the highest grade point average in their secondary studies as well as demonstration of 
financial need.  The recipient will receive an award of one thousand dollars.   
 
 This award features one more partnership between the program and our community 
partners, thus revealing a closer and productive relationship between the university and the 
Portuguese-speaking communities in Ontario.  In addition, it also reflects the program’s 
commitment to providing students with attractive and significant opportunities, designed to 
motivate students in order to i) invest and/or complement their post-secondary studies in 
the humanities, in the Lusofonia, with a focus on educating professionals who hold critical 
and creative skills, with a clear edge in the labour force; ii) to participate actively and 
creatively in both, academic and community endeavours.  
 
 The Program of Portuguese and Luso-Brazilian Studies (originally created in 2008 as 
Portuguese Studies) offers a wide range of courses within a rich interdisciplinary scope. 
Technology is used to aid students’ learning, whose development is monitored in a tailored 
and personalized manner and having into consideration students’ own knowledge and 
sociolinguistic repertoires. The Program exposes students to a wide range of experiential 
education opportunities on and off campus. Some of these opportunities include: community 
placements, interactive cultural and academic events as well as the inclusion of volunteer 
Portuguese speakers in our language courses. These speakers allow for a live interaction 
with the language and they represent a wide variety of Portuguese-speaking backgrounds. 
Our student body, like the university, is quite diverse and signals the growing interest in the 
language. Many students wish to study the language and culture of their ancestors, while 
others wish to travel and work in a Lusophone country or with the Portuguese-speaking 
communities in Canada. Still, others come to our program because they have experienced a 
variety of cultural expressions (for instance, music or dance) and wish to know more. 
 
 The Academia do Bacalhau de Toronto is a non-for-profit organization without any 
political or religious affiliations.  The organization’s goals are i) to invest, encourage and 
develop cooperation among its members and participants of its initiatives, regardless of 
background or education; ii) promote contacts between a wide range of community 
associations and organizations; iii) promote initiatives that focus on Portuguese culture and 
the legacy of immigrant/Portuguese-descendent communities; iv) fundraise for a diversity 
of educational and social causes.  The Academia do Bacalhau, in according with its affiliates 
worldwide, represents one of the most active and prolific associative movements of the 
Portuguese diaspora.   



Portuguese and Luso-Brazilian Studies com a Academia do Bacalhau de Toronto 
 

Com o patrocínio da Academia do Bacalhau de Toronto, o Portuguese and Luso-
Brazilian Studies Entrance Award foi criado no ano letivo de 2016/17 na York University com 
o objetivo de apoiar os estudos universitários de um aluno que, pela primeira vez, ingresse 
na York University e se matricule no programa de Portuguese and Luso-Brazilian Studies. Este 
prémio reconhecerá, assim, o estudante de primeiro ano que, inscrito neste programa, se 
distinga pelos melhores resultados no nível de ensino precedente – para o efeito, considerar-
se-á a nota final do Ensino Secundário – e que manifeste comprovada necessidade 
financeira. O aluno agraciado vai receber uma bolsa no valor de 1000 dólares canadianos. 

Este prémio firma mais uma parceria entre o Programa e um parceiro comunitário, 
contribuindo para estreitar relações profícuas entre a Universidade e as comunidades 
lusófonas no Ontário/Canadá. Além disso, reflete o nosso contínuo compromisso e 
investimento em reunir e criar apoios bem como oportunidades aliciantes e significativas 
para os alunos, motivando-os a i) investir e/ou complementar os seus estudos superiores 
com uma formação humanística, lusófona, fortemente orientada para formar profissionais 
críticos e criativos, suscetíveis de se distinguirem no mercado de trabalho; ii) envolver-se 
ativa e criticamente nas atividades académicas e comunitárias. 

O Programa de Portuguese and Luso-Brazilian Studies (originariamente criado em 
2008 como Portuguese Studies) apresenta uma vasta oferta de matérias de estudo, primando 
pelo seu caráter interdisciplinar. Os recursos tecnológicos são usados para potenciar e 
auxiliar a aprendizagem dos alunos, cujos percursos são monitorizados de forma 
personalizada, sempre rentabilizando os seus saberes e reportórios sociolinguísticos. O 
Programa garante também aos alunos uma vasta oferta de atividades de Educação 
Experimental não só no campus universitário mas também noutros contextos sociais. 
Algumas destas oportunidades traduzem-se na inserção profissional em empresas que 
fazem uso da Língua Portuguesa, em eventos interativos, iniciativas culturais e também na 
inclusão, nas nossas aulas de língua, de voluntários com fluência assinável em Português. 
Estes falantes potenciam a interação autêntica na língua-alvo ao mesmo tempo que 
personificam diferentes variedades da língua. O nosso corpo discente, tal como a própria 
Universidade, caracteriza-se pela sua enorme diversidade, o que atesta o crescente interesse 
pela língua. Muitos alunos desejam aprender Português e conhecer melhor as suas raízes, 
enquanto outros aspiram a viajar e a trabalhar nalgum ou com algum país lusófono, ou 
diretamente com as comunidades falantes de Português no Canadá. Outros ainda chegam ao 
nosso programa motivados por experiências anteriores positivas e marcantes com várias 
expressões culturais lusófonas – como, por exemplo, a música e a dança –, pretendendo 
saber mais.  

A Academia do Bacalhau de Toronto é uma associação comunitária sem fins 
lucrativos nem propósitos políticos ou religiosos. São seus objetivos i) fomentar, encorajar e 
desenvolver a cooperação entre os seus membros e participantes das suas iniciativas, 
independentemente das suas origens ou formação; ii) promover contactos entre 
organizações associativas de diferentes comunidades; iii) promover iniciativas de difusão da 
cultura portuguesa e do legado da comunidade imigrante/ lusodescendente; iv) angariar 
fundos a fim de contribuir para diversas causas educacionais e sociais. Assim, a Academia do 
Bacalhau, em uníssono com as suas congéneres pelo mundo, representa um dos movimentos 
associativos mais férteis e ativos da diáspora portuguesa. 


