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Conclusões 24º colóquio da lusofonia  

Agradecimentos 
 

 
1. Aceitar a proposta do associado José Soares de admitir Dom Carlos Filipe 

Ximenes Belo - nos termos do artigo 10, nº 3 do Regulamento Interno da AICL, 

que complementa os Estatutos Oficiais - como SÓCIO HONORÁRIO com 

efeitos imediatos a partir deste 24º colóquio. 

2. Iremos dar seguimento a vários projetos de cooperação informais com o IILP 

3. Iremos fazer uma proposta à Academia Caboverdiana de Letras (ACL) para 

aderir à AICL 

4. Estudar e tentar viabilizar propostas de realização de próximos colóquios em 

Goa (associado José Paz), no Grão-Ducado do Luxemburgo (associado 

António Callixto) e em Santiago de Compostela (associado Alexandre Banhos 

com Fundação Meendinho) 

5. Regressar com os colóquios à Graciosa, o mais tardar, até 2018, dado ter-se 

tratado de um excecional colóquio com enorme participação local. 

6. Aceitar a proposta do associado José Soares de obter apoios para a 

publicação de um livro já completado por Dom Ximenes Belo sobre um 

missionário açoriano no Oriente 

7. Propor ao Governo Regional a concessão de apoio específico para a 

publicação das restantes obras de Dom Ximenes Belo sobre os demais 

missionários açorianos no Oriente 

8. Reformular de imediato o Prémio AICL Açorianidades para contemplar a 

reimpressão do autor homenageado nesse ano, em vez de buscar novos 

autores, depois os objetivos do Prémio terem falhado nestas suas primeiras 

edições 

9. Aceitar a proposta do júri do Prémio AICL para que Norberto Ávila seja o autor 

a homenagear em 2016 

10. AGRADECIMENTOS DEVIDOS PELO 24º COLÓQUIO: 

10.1 Antes de mais queremos agradecer a presença e participação de 

todos os que em representação de 19 países e regiões nos ajudaram a 

fazer desta 24ª edição um evento inesquecível nos campos da 

literatura, linguística, teatro, música e museologia. 

10.2 Agradecer publicamente a generosidade e empenho do Prémio Nobel 

da Paz 1996, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo e da Professora Doutora 

Marisa Mendonça, diretora executiva do IILP/CPLP, pela sua presença 

e participação ativa em todas as sessões do 24º colóquio 

10.3 Agradecer publicamente à Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa na pessoa do seu Presidente, Manuel Avelar, por ter acedido 

a nos receber em 2015 e nos ter proporcionado os meios necessários à 

realização deste colóquio. Os agradecimentos são extensivos a todo o 

seu pessoal e em especial aos condutores incansáveis que nos 

acompanharam. 
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10.4 Agradecer publicamente aos nossos coordenadores locais, Brites 

Araújo, Jorge Cunha e Fábio Mendes pelos esforços desenvolvidos 

localmente que permitiram a realização de inúmeras sessões culturais 

tão diversas e interessantes sempre com a participação da população 

local para quem fazemos estes colóquios. 

10.5 Agradecer publicamente ao Hotel Graciosa Resort, na pessoa do seu 

diretor executivo, Adão Torres, e a todo o seu incansável pessoal que 

nos fizeram sentir em casa, com uma palavra especial de apreço ao 

infatigável técnico informático, responsável pela luminotecnia e 

sonoplastia de todas as sessões no hotel, o promissor jovem Ricardo que 

nos prestou inestimável apoio e resolveu todos os desafios que as nossas 

exigências lhe colocaram 

10.6 Agradecer ao Conselho Executivo da EBS Graciosa que nos 

proporcionou uma excelente sessão com professores e alunos e nos 

serviu o primeiro almoço num ambiente inesquecível, acedendo a 

todas as sugestões que nos permitiram tornar aquelas duas horas em 

momentos inolvidáveis e raros na maior parte dos estabelecimentos de 

ensino oficial  

10.7 Um último obrigado ao Luís da Cunha Costa, correspondente da RTP, 

que se desdobrou entre os seus vários afazeres profissionais para 

proporcionar uma boa cobertura de todas as sessões do evento 

10.8 Solicitar a todas as entidades envolvidas, CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ, HOTEL GRACIOSA RESORT, MUSEU DA GRACIOSA E ESCOLA 

BÁSICA E SECUNDÁRIA DA GRACIOSA que deem conhecimento deste 

nosso público louvor a todos os funcionários envolvidos. Estamos certos 

de que com ou sem colóquios a maior parte das pessoas presentes 

voltará essa formosa e preciosa ilha Graciosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
  

J. CHRYS CHRYSTELLO (Dr., MA, BSc), 15/9/2015 
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/  
XXIV Graciosa (24 setembro a 27 de setembro 2015) http://lusofonia2009.com.sapo.pt  
XXV Montalegre ( 22-26 abril 2016) http://lusofonias.com.sapo.pt/  
----------------------- 
NB: Para não receber mais informações da AICL basta responder a esta mensagem com a palavra "REMOVER" no 
assunto - (Dec.-Lei 7/2004 Portugal). 
----------------------- 
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