
  
 

  
  
  

Conclusões 2016 XXV mONTALEGRE 21-25 abril 16  

  

  

 1. Queremos expressar o nosso agradecimento público à Câmara Municipal de 
Montalegre, na pessoa do seu Presidente, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves e do 
seu Vice-Presidente, Dr David José Varela Teixeira, Dra. Fátima Fernandes Vereadora 
da Educação, Joana Abreu da Eventos Montalegre, ao João Ribeiro Afonso do Pavilhão 
Multiusos e seu incansável jovem assistente Pedro Lestra Pires no apoio cibernético 
(som, imagem, computação), ao incansável, gentil e sempre prestimoso condutor João, 
ao EcoMuseu do Barroso na pessoa da Engª Gorete Carneiro (nossa coordenadora 
local), à nossa guia Luísa do EcoMuseu, ao Padre Fontes incansável guia de parte do 
nosso passeio cultural, à Maria João e outras colaboradoras que nos assistiram no 
Secretariado Executivo, à UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), à 
Tertúlia João Araújo Correia na pessoa da sua coordenadora Dra. Helena Gil e demais 
membros participantes, ao Embaixador Eugénio Anacoreta Correia da CPLP e do 
Observatório da Língua Portuguesa, à embaixada da República Democrática De 
Timor-Leste em Lisboa, na pessoa do seu secretário Bonifácio Belo, aos nossos 
convidados de honra dramaturgo Norberto Ávila (homenageado AICL 2016) e ao 
Prémio Nobel da Paz 1996 Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, (e ao grupo Tane Timor e 
ao Daniel Braga pela música timorense) pelo lançamento do seu livro e nosso projeto 
comum Um missionário açoriano em Timor, Padre Carlos da Rocha Pereira, ao José 
António Cabrita (pelo lançamento do seu livro Na lonjura de Timor/Iha dook rai timor, à 
transportadora aérea SATA, ao Governo Regional dos Açores, à logomarca Açores 
certificado pela Natureza, ao Geoparque Açores, à Direção Regional da Cultura dos 
Açores, à Direção Regional de Turismo dos Açores, à AGLP (Academia Galega da 
Língua Portuguesa), à Helena Chrystello e ao nosso adjunto José Soares, ao Grupo 
da Escola de Música Tradicional do Larouco, ao Rancho Folclórico da Venda Nova, 
à família Pedreira que encenou a magnífica exibição do 25 de abril e ao Grupo Terra 
Morena (Xico Paradelo (voz e bombo); Bernardo Marques (voz, viola, acordeão, 
harmónica) e Heitor Real (voz, viola elétrica, baixo eletroacústico) e a todos os demais 
aqui não especificamente mencionados mas de alguma outra forma envolvidos na 
concretização de um dos melhores colóquios de sempre.  
 

2. Todas as componentes culturais (locais ou não) foram um sucesso, começando logo 
no primeiro dia com a pianista Ana Paula Andrade e a violinista Carolina Constância do 
Conservatório Regional de Ponta Delgada que nos deram a conhecer mais poetas 
açorianos musicados e trechos do Cancioneiro Açoriano; a que seguiu, a Escola de 
Música Tradicional do Larouco remetendo-nos para as nossas origens célticas. No 
segundo dia, apesar dos chuviscos e da frescura do dia, a maioria pode ainda deleitar-se 
com a riqueza da visita a Vilar de Perdizes, à Senhora das Neves, Paço e aldeia sendo 
nosso Guia o Padre Fontes e a Luísa que da parte da tarde nos acompanhou na visita ao 
Mosteiro, forno do povo e Ecomuseu de Barroso (Espaço Padre Fontes). Ao terceiro dia 
tivemos o Rancho Folclórico da Venda Nova logo de manhã e a presença de Dom 
Ximenes Belo no lançamento do seu livro e numa curta alocução dia 24 durante a 
memorável sessão do 25 de abril (http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=3175). 
Além da sessão dedicada a Bento da Cruz tivemos outra dedicada a João Araújo Correia, 
duas sessões das 3 Academias da  

http://www.cm-montalegre.pt/showNT.php?Id=3175


 
 

 Língua representadas nestes colóquios, uma outra da AGLP (Academia Galega da 
Língua Portuguesa),a assinatura de um protocolo com o Observatório da Língua 
Portuguesa aqui representado pelo Embaixador Anacoreta Correia, duas sessões 
dedicadas à Açorianidade sendo os intervalos pautados com vídeos das nove ilhas dos 
Açores. Tivemos ainda a participação de três oradores - autores - açorianos além do 
homenageado Norberto Ávila (Brites Araújo, Carolina Cordeiro, Pedro Paulo Câmara). As 
18 regiões e países representados são: Alemanha, Açores, Austrália, Bangladeche, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Espanha, França, Galiza, Goa, Índia, Itália, Luxemburgo, 
Malaca, Portugal, Macau, e Timor-Leste, incluindo 13 académicos representando três 
academias de língua portuguesa e membros de 13 universidades e politécnicos.  
 

3. Neste colóquio surgiu a hipótese de sermos recebidos em Goa pela r Sociedade 
Lusófona de Goa do Professor Aurobindo Xavier caso se obtenham apoios para a 
deslocação da comitiva oficial.   
 4. A hipótese da Páscoa 2018 em Compostela não foi debatida dada a ausência do 
nosso associado Alexandre Banhos da Fundação Meendinho que se propunha apoiar a 
sua realização em conjunto com a AGLP.  
 5.  A hipótese da Universidade de Perugia na Itália também não foi equacionada dada a 
ausência da associada Paula Limão daquela Universidade.   
 6. Aventou-se a hipótese de convidar a CPLP a fazer a sua reunião anual (Comissão 
temática de promoção e difusão da língua portuguesa da CPLP) em conjunto com um 
dos próximos colóquios nos Açores ou aqui em Portugal, pelo que iniciaremos as 
diligências necessárias  
 7. Igualmente foi solicitado que fizéssemos consultas para adesão da AICL à CPLP  
 

8. Foi decidido a AICL efetuar um lançamento na Casa dos Açores no Porto do livro de 
Dom Ximenes Belo com apoio da Tane Timor em data a acordar  
 9. Foi decidido em unanimidade voltar a Montalegre (com base no atual protocolo 
existente) entre 2018 e 2021 dada a excelente memória que este 25º colóquio deixou em 
todos  
 10. Foi anunciada a presença no 26º colóquio na ilha de São Miguel do outro Prémio 
Nobel da Paz de 1996, Dr José Ramos-Horta, tendo sido decidido convidar com base 
nos apoios obtidos Darryn Kastin (escritor de renome e descendente de açorianos) bem 
como o angolano Ondjaki (Ndalu de Almeida). Nesse colóquio iremos convidar o 
Presidente do Governo Regional para fazer a abertura formal do evento e tentar lançar o 
CD de autores açorianos musicados pelo trio Bruma da EBI Maia  
 11. Em 2018 no Pico iremos fazer um concerto especial com as partituras do Padre 
Áureo da Costa Nunes e convidaremos autores picoenses ainda vivos   

  
Com os melhores cumprimentos  

   

J. CHRYS CHRYSTELLO (Dr., MA, BSc), abril 2016    

Presidente da Direção AICL, [Colóquios da Lusofonia]  
E-mail lusofonias@lusofonias.net   

Blogue http://lusofonias.net/aiclblog     
Portal www.lusofonias.net      

Facebook https://www.facebook.com/groups/AICL.Coloquios.Lusofonia/   
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