
COLÓQUIOS DA LUSOFONIA (AICL, ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL COLÓQUIOS DA LUSOFONIA

 

www.lusofonias.net 

Caro/a Associado/a 
 
DESEJAMOS QUE SEJA BEM RECEBIDO/A NESTA NOSSA ASSOCIAÇÃO. 
Antes de mais vá www.lusofonias.net e registe-se como Autor 

1. Leia AICL REGULAMENTO INTERNO 
2. Os nossos Projetos e Iniciativas 
3. Os Cadernos Açorianos  
4. Lista geral de ISBN das Atas 
5. As imagens de todos os colóquios  
6. Colóquios mais recentes 
7.  Se quiser viajar virtualmente pelos Açores vá ver milhares de fotos e filmes  
8. Se quiser visitar outros locais de interesse dos colóquios visite: AUSTRALÁSIA (GOA, ORIENTE, TIMOR, 

MALACA), MUNDO (ÁFRICA E RESTO DO MUNDO), PORTUGALIZA (PORTUGAL, GALIZA,  BRASIL E 
BRAGANÇA  

9. Textos selecionados exclusivos a sócios (AÇORIANIDADES, BRASIL, GALIZA, MACAU, MIRANDA DO DOURO, 
LUSOFOLIAS, TIMOR-LESTE, ÁSIA E AUSTRÁLIA) 

10.  ATAS DOS COLÓQUIOS 
11. Anuário  
12. Revista com nº ISSN 
13. Em mensagem separada já se remeteu - para efeitos de IRS - o recibo da quota e joia da AICL 
14. Nota importante: 

•  Ao aceder à nossa página www.lusofonias.net pode estar interessado na área reservada a sócios 
(membros) para poder aceder ao conteúdo exclusivo (inclui as atas de todos os colóquios, os anuários,   
e textos importantes sobre a língua portuguesa, mais um acervo de tudo a favor e contra o AO 1990, entre 
demais informação útil) e para isso necessita de ESTAR REGISTADO 
•    Sugerimos que adira, contribua e leia o nosso blogue de notícias onde temos imensas notícias de 
interesse, por favor registe-se em http://blog.lusofonias.net  
•  Temos também uma página de apoio AOS COLÓQUIOS DA LUSOFONIA 
https://www.facebook.com/groups/AICL.Coloquios.Lusofonia/  

 
Se tiver algo pertinente à AICL deve enviar para aicl@lusofonias.net , 
Se tiver uma notícia de interesse geral da comunidade envie para aicl-noticias@lusofonias.net  
Para comunicar com os restantes associados use: aicl-socios@lusofonias.net   OU Chrys@lusofonias.net  
Para todas as suas comunicações, envio de sinopses, etc., use apenas endereços oficiais da AICL 
 lusofonia@lusofonias.net      /  aicl@lusofonias.net    /LUSOFONIA@SAPO.PT  /    lusofonia.aicl@gmail.com    
Obrigado pelo vosso apoio 
Sentimo-nos felizes por tê-lo/a entre nós. 
J. CHRYS CHRYSTELLO, LUSOFONIA.AICL@GMAIL.COM  /Chrys@lusofonias.net  
Presidente da Direção, AICL, Associação [internacional] dos Colóquios da Lusofonia - NIPC 509663133, 
Sede: Rua da Igreja 6, Lomba da Maia 9625-115, S. Miguel, Açores, Portugal, 
tel.: (+351) 296446940, (+351) 91 9287816/ 91 1000 465 
 Faxe: +(00) 181 5301 3682 
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