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Agradecimentos e conclusões do 28º colóquio da lusofonia de 27 out a 1 novº 2017 

1. Na sessão de abertura foram firmados novos protocolos com o Município de Belmonte e 
Hotel Belmonte Sinai a vigorar – pelo menos – durante quatro anos, em que a nossa base 
será em Belmonte e nela se realizará um colóquio anual.  

2. Foi renovado o protocolo com o IECCPMA (Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre 
Manuel Antunes) e foi adiada a assinatura do protocolo com a AIPA (Associação de 
Imigrantes nos Açores) e com a Academia Angolana de Letras. 

3. Queremos agradecer publicamente a todas as entidades que nos apoiaram, primeiro ao 
patrocinador Câmara Municipal de Vila do Porto, e aos apoiantes SATA, Governo Regional 
dos Açores através da Direção Regional de Turismo, Direção Regional da Cultura, Direção 
Regional das Comunidades, Direção Regional do Ambiente, Hotel Santa Maria, Junta de 
Freguesia de Santo Espírito e Império do Espírito Santo, Escola Básica e Secundária (EB 2,3 
/ S Bento Rodrigues)Clube Asas do Atlântico e RDP Antena Um com RDP Internacional 

4. Os nossos agradecimentos são extensivos à Ana Nogueira Loura que fez questão de nos 
acompanhar e fotografar as sessões do 28º colóquio, à Tânia Chaves do município e ao 
técnico Iuri, a todo o pessoal (receção, sala de jantar e quartos) do Hotel Santa Maria 
Aeroporto, e ao condutor Sérgio Chaves da TSM (Transportes de Santa Maria) 

5. O último agradecimento vai para os oradores e participantes presenciais, em especial os 
locais que nos acompanharam ao longo de seis dias de sessões, e aos convidados de honra 
que tanto enriqueceram este evento, em especial o Dr Ramos-Horta que fez um demorado 
desvio de Zurique para Santa Maria.  

6. Agradece-se ainda a presença do Senhor Diretor Regional da Cultura Arq. Nuno Ribeiro 
Lopes dia 30/10 e a decisão de José Andrade da RDP de desviar meios para a transmissão 
diária de uma hora em direto na RDP Antena UM de 30/10 a 1/11)) 

a. Dr José Ramos-Horta, Ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional do governo da RDTL; 

ex-Presidente, ex-primeiro-ministro, Prémio Nobel da Paz 1996; 

b. Prof.ª Dra. Ana Noronha, Diretora-Executiva da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica 

– Ciência Viva 

c. Prof. Urbano Bettencourt, escritor e Autor homenageado 2017; 

d. Eduardo Bettencourt Pinto, escritor representando a diáspora, Canadá; 

e. Prof. Sérgio Ávila, biólogo, Universidade dos Açores; 

f. Prof. João Paulo Constância, biólogo, Vice-Presidente da Direção do Instituto Cultural de Ponta Delgada 

ICPD; 

g. Prof. Reinaldo Silva, Universidade de Aveiro, CEAUL Fac. de Letras, Universidade de Lisboa 

h. Joana Pombo Tavares, bióloga, Centro de Interpretação Dalberto Pombo 

i. Francisco Rosas, realizador cinema 

j. João Morgado, escritor, jornalista, Câmara Municipal de Belmonte 

k. Paulo Mendes, sociólogo, AIPA 

l. Paulo Ramalho, antropólogo, escritor, ESSM 

m. Sandra Reis, jornalista, O Baluarte 

n. Daniel Gonçalves, poeta 

o. Susana Teles Margarido, escritora, socióloga 

 

http://coloquios.lusofonias.net/Tu_%C3%A9s_Casa.mp3
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7. Face ao protocolo firmado nesta edição dos colóquios com a autarquia de Belmonte 
tivemos de mudar a nossa programação futura (mais quatro anos seguidos em Belmonte, 
até 2021, uma vez ao ano, e os restantes obviamente nas ilhas dos Açores)  

29º COLÓQUIO BELMONTE PÁSCOA 23-28 março 2018 OU 24-27 
abr     HTTP://COLOQUIOS.LUSOFONIAS.NET/XXIX/ 

30º COLÓQUIO MADALENA DO PICO 4-8 out. 
2018  HTTP://COLOQUIOS.LUSOFONIAS.NET/XXX/ 

31º COLÓQUIO BELMONTE PÁSCOA 12-17 abr 2019 
32º COLÓQUIO GRACIOSA 3-7 out. 2019 
33º COLÓQUIO BELMONTE PÁSCOA 2-5 abril 2020 
34º COLÓQUIO VELAS 1-5 out. 2020 
35º COLÓQUIO BELMONTE 25-28 março 2021 
36º COLÓQUIO S, MIGUEL (PORTO FORMOSO OU MAIA) 1-5 out. 2021 
37º COLÓQUIO GALIZA, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
38º COLÓQUIO VILA DO PORTO, SANTA MARIA, AÇORES 2022 
8. O autor açoriano homenageado em 2018 será a compositora e maestrina Ana Paula 

Andrade. 
9. Iremos reformular o formato e tamanho dos colóquios, devido a uma continuadamente 

reduzida subvenção do governo regional dos Açores e à impossibilidade de os 
continuarmos a organizar com a grandeza e duração atuais, reduzindo o número de 
convidados de honra, as sessões e oradores, focando-nos mais nas palestras e menos nas 
atividades extra que tanto enriqueceram os últimos eventos.  

10. Para o 29º colóquio em Belmonte iremos tentar coordenar datas com as Festas locais que 
ocorrem a 26 de abril. O Dr Ramos-Horta foi expressamente convidado pelo Presidente da 
Câmara para estar presente durante os 4 dias do evento. Para o 30º colóquio no Pico 2018 
iremos convidar Dr Ramos-Horta, Mons. Belo, Sérgio Ávila, Francisco Rosas e tentaremos 
incluir um ou outro convidado local. No Pico durante 4 dias apresentaremos com a Ana 
Paula Andrade e Raul Leal Gaião a obra musical do Padre picoense Áureo da Costa Nunes 
e faremos uma Homenagem a Dom Jaime Garcia Goulart na Candelária com Raul Gaião e 
Dom Carlos Ximenes Belo. Igualmente iremos introduzir uma temática arqueológica e 
apresentar novo documentário de Timor-Leste e convidaremos a Mirateca ARTS a 
colaborar. 

11. Projetos a apoiar e desenvolver nos próximos 2 a 3 anos: 
11.1. Editar o 2º livro da série Missionários açorianos em Timor de Dom Carlos F 

Ximenes Belo 
11.2. Iniciar o projeto de juntar poemas dedicados aos Açores a fotografias do Mundo 

pela Fátima Salcedo 
11.3. Trabalhar na preparação do 2º CD de autores açorianos musicados pela Ana 

Paula Andrade e divulgar o 1º CD 
11.4. Prosseguir na coordenação do trabalho de Poemas açorianos traduzidos em 

várias línguas que a Helena Chrystello começou em 2015 
11.5. Trabalhar para lançar o 1º CD de autores açorianos musicados em música pop 

pelos professores de música da EBI 2,3 da Maia, S Miguel, Açores 
11.6. Apoiar dentro das nossas possibilidades não-financeiras, a edição do Dicionário 

de Crioulo Macaense de Raul Leal Gaião  

http://coloquios.lusofonias.net/XXIX/
http://coloquios.lusofonias.net/XXX/
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11.7. Apoiar dentro das nossas possibilidades não-financeiras a futura edição crítica 
das obras anglófonas dedicadas aos Açores na segunda metade do séc. XIX, a 
produzir por Rolf Kemmler 

11.8. Queria alertar-vos para uma das razões diferenciadoras e marca de sucesso 
destes eventos que sempre foi a de estarmos todos juntos do início ao fim, 
assistindo a todas as sessões e partilhando todos os momentos. A fim de manter a 
unidade deste núcleo aglutinador e preservarmos um dos segredos do nosso 
sucesso iremos estar atentos. Infelizmente, nos últimos colóquios (2015 a 2017) 
verificou-se uma deriva com algumas, poucas, pessoas a servirem-se da vinda a 
estas ilhas paradisíacas para fazerem turismo, apesar de apoiadas na sua deslocação 
e estadia pela AICL. Por favor, façam-no antes ou depois do evento, mas nunca 
durante. Não apoiaremos os associados que o fizerem. 

12. A Direção da AICL tentou, em todos os momentos e de todas as formas, evitar 
repercussões e minorar os graves danos e ofensas causados na última sessão do 28º colóquio. 
Infelizmente fomos abordados (já depois do colóquio e quando todos os restantes participantes 
tinham deixado a ilha), por pessoas que presenciaram um dos momentos mais negativos de 
toda a nossa longa história. Assim, somos obrigados a tomar uma posição (como responsáveis 
pela Comissão Executiva dos Colóquios e como membros da Direção da AICL) e manifestar a 
nossa estupefacta surpresa, o nosso profundo desagrado, desconforto e estranheza, 
repudiando o comportamento dos intervenientes pela forma menos educada, menos cívica, 
descortês e nada académica, com que se comportaram em público, em vez de o fazerem em 
privado como é de boa norma. Esta Direção irá tomar as medidas que entenda necessárias para 
evitar a repetição de tais incidentes, que ofendem profundamente quem graciosamente 
organiza estes eventos desde 2001 e incomoda os que a eles assistem maculando a nossa 
reputação e um evento que, de outro modo, teria sido excelente. Igualmente, iremos instruir 
os nossos moderadores e todos os participantes para a necessidade de lerem bem as normas 
já existentes. Nas nossas normas e instruções de publicação em Atas, em vigor desde 2010, 
pode ler-se: 3.1.  Número de páginas do trabalho a ler: 4-5 páginas para não exceder os 15 
minutos. 
13. Por sugestão do nosso patrono e presidente da Assembleia-Geral, em 2018 iremos 
experimentar o modelo de 20 minutos para todas as sessões exceto Convidados de Honra que 
terão direito a 30 minutos. 
Com os melhores cumprimentos                                                                       

    J. CHRYS CHRYSTELLO (MA, BSc), Presidente da Direção 3 novembro 2017 
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