
Março 2010, floripa, estado de santa catarina, brasil 

 

Exmos/as Senhores/as 

Aproveito esta ocasião para solicitar os seus bons ofícios para este tema e para se fazer 

algo à sua casa...A casa onde viveu parte da sua vida ia ser um centro de estudos. Ia. Em 2008. Fica na rua 

pedro homem, salvo erro 
 
REPOR ANTERO DE QUENTAL COM DIGNIDADE EM PONTA DELGADA..... em 2010 nos 
colóquios da lusofonia em floripa sta catarina , o nosso associado escritor Vasco Pereira da 
Costa fez aprovar por unanimidade (quase 300 pessoas) esta proposta (mas nada aconteceu)  
 
A Suas Excelências  
O Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores  
O Presidente do Governo Regional dos Açores  
Considerando que o Campo de São Francisco na cidade de Ponta Delgada, está  
povoado pela memória de Antero de Quental;  

Considerando que o local que acolheu o coração liberto do poeta -sob a âncora da  
Esperança -está indelevelmente inscrito no imaginário cultural português; 
Considerando que um grupo de cidadãos manifestou publicamente a intenção e  
o empenho de sinalizar aquele espaço simbólico, identificando-o e conferindo-lhe a dignidade 
de que carece; Os (mais de 200) participantes no XIII Colóquio da Lusofonia, reunidos em 
Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil, declaram a sua adesão unânime a esta patriótica 
iniciativa 



 



 

Depois tentamos esta abordagem ao único dos dois candidatos a Presidente da Câmara que nos 
respondeu: 

 

 



E do parlamento regional recebemos este apoio: 

28-07-2013 20:43, Jose Andrade wrote: 
Caro amigo 

Compreendo e subscrevo a sua preocupação. 

Vou fazer tudo o que puder para dignificarmos a memória de Antero de 

Quental na sua cidade de Ponta Delgada. 

Um abraço 

Jose Andrade  

 

Enviado do meu iPhone 

************************** 

Depois, do governo regional recebemos esta resposta: 

Ex.mo Senhor  

Encarrega-me o senhor Diretor Regional da Cultura informar que os contentores e a vedação 
visualizados nas fotos enviadas correspondem ao estaleiro da obra que decorre no Campo de 
S. Francisco - Ponta Delgada, que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada. 

A sua localização é definida por acordo entre o dono da obra e a empresa adjudicatária da 
obra e não carece de parecer prévio da Direção Regional da Cultura. 

 Cumprimentos, 

 Ana Rodrigues 

Secretariado  

SECRETRARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA 

Gabinete do Diretor Regional 

Palacete Silveira e Paulo - Rua da Conceição 

9700-054 Angra do Heroísmo - Terceira - Açores 

 +351 295 403000 /  +351 295 403001 

http://www.culturacores.azores.gov.pt 

 

********************** 

Existe um roteiro como nos comunicou Alexandre Pascoal   

http://www.culturacores.azores.gov.pt/ficheiros/roteiros/2012130144119.pdf 

 

Mas a ideia de dignificar  ANTERO continua a ser esquecida…. 

Chrys Chrystello 14 outubro 1014 

http://www.culturacores.azores.gov.pt/
https://www.facebook.com/alexandre.pascoal?hc_location=stream
http://www.culturacores.azores.gov.pt/ficheiros/roteiros/2012130144119.pdf

