
AICL – COLÓQUIOS DA LUSOFONIA [Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia]  

Entidade de utilidade pública por Despacho n.º 2683/2015 de 9/12/2015 da Presidência do Governo Regional dos Açores  

www.lusofonias.net 

 
 

30º colóquio da lusofonia Madalena do Pico 3 a 8 outº 2018 

Agradecimentos  

1. Antes de mais quero agradecer a todos os nossos oradores e demais participantes presenciais, sem os quais não 
nos teria sido possível tingir os 30 colóquios 

2. Agradecemos ao Sr. Presidente da Câmara, José António Soares e seu Chefe de Gabinete, Paulo Marcos, ao 
pessoal de apoio ao Secretariado técnicos Paulo Renato Garcia e João Fonte, Aldora Marcos e Luísa Sousa, ao 
motorista Paulo Roque, aos nossos incansáveis membros das nossas Comissões, Terry Costa, Pedro Paulo Câmara 
e Carolina Cordeiro, bem como a todos os outros, que direta ou indiretamente colaboraram na organização deste 
evento. 

3. Agradece-se ainda o Sr. Matos e pessoal do Jaime da Parisiana e ao Sr. Fernando e mulher e demais pessoal do AL 
Nova Vista que nos acolheram nestes dias. 

Conclusões  

1. Congratulamo-nos pelo acordo com a Câmara de Ponta Delgada para ali realizarmos o 34º colóquio de 1 a 5 outº 
2020 EDUCAÇÃO: uma ciência transversal que todos os governos deviam privilegiar, com os Convidados de honra 
ANTÓNIO DIAS DE FIGUEIREDO catedrático UC ;https://www.facebook.com/adfigueiredo; ALEXANDRE 
QUINTANILHA Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência 
https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?ID=5930; JOSÉ ANTÓNIO SALCEDO cientista 
https://www.facebook.com/jose.a.salcedo.988 e ainda o escritor Richard Zimler como escritor convidado. 

2. Congratulamo-nos com s reforços dos laços com a autarquia de Belmonte que vai instalar o nosso núcleo da 
Lusofonia no Museu dos Descobrimentos com abertura prevista para abril 2019 

3. Congratulamo-nos com o resultado das diligencias da AICL que irão permitir a geminação entre a Madalena do Pico 
e Belmonte, e conta-se com a presença lá do Sr. Presidente da Câmara, José António Soares em abril 2019 

4. Depois de propormos à C M Madalena o regresso dos Colóquios a esta vila ficou o mesmo mutuamente acordado 
para 23 a 27 de setº de 2021 

5. Congratulamo-nos, que graças à ação da AICL, Ponta Delgada possa vir a ser incluída na Rede das Judiarias e que 
esse acordo seja já celebrado no próximo colóquio em abril 2019 

6. Por proposta de Frederico Cardigos do Gabinete dos Açores em Bruxelas, vamos estudar a possibilidade de levar 
um grupo restrito (10-12) de autores açorianos a Bruxelas para numa sessão de 1 a 2 dias, divulgar a literatura de 
matriz açoriana e alguma da sua obra (livros ou excertos já traduzidos noutras línguas) 

7. Proposta da AICL de acolher como sócio Sérgio Rezendes e promovermos a sua deslocação a escolas secundárias 
para promover o conhecimento da História dos Açores 

8. Vamos prosseguir com o projeto de finalizar o projeto do busto de Dom Carlos Ximenes Belo com um custo entre os 
6 e os 8 mil euros cujo molde inicial foi feito pelo artista plástico picoense Rui Goulart (ver em 
http://coloquios.lusofonias.net/XXX/ximenes%20um%20busto.mp4). Pensamos que uma autarquia ou outra entidade 
que financie esta obra possa ficar com ela para expor em local apropriado. 

9. Damos publicamente um voto de congratulação á MIRATECARTS por colocar ao longo destes últimos sete anos, o 
Pico no mapa cultural internacional através das suas atividades diversificadas 

10. Os autores homenageados pela AICL em 2019 e 2020 serão, respetivamente, EDUÍNO DE JESUS e ONÉSIMO T 
ALMEIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM OS MELHORES CUMPRIMENTOS 
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 J Chrys Chrystello 
Presidente da Direção da AICL 

                        10/10/2018 

R. da Igreja 6, Lomba da Maia 9625-115, S. Miguel, Açores, Portugal 

,  (+351) 29644 6595, (+351) 296446940, (+351) 91 9287816 / 91 1000 465/  +(00) 1 630 563 1902, 

 lusofonias@lusofonias.net        http://lusofonias.net/aiclblog       www.twitter.com/chryschrystello   

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

29º colóquio Belmonte 27-30 março 2018 http://coloquios.lusofonias.net/XXIX/  
30º colóquio Madalena do Pico 3-8 outº 2018 http://coloquios.lusofonias.net/XXX/  
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