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Conclusões e agradecimentos do 32º colóquio Graciosa out 2019 

1.1. Assinala-se a importância da celebração de novo acordo entre a Câmara de Belmonte e  a AICL garantindo 
a presença dos colóquios em Belmonte de 2022 a 2026 e a consolidação do projeto do núcleo da 
Lusofonia no Museu dos Descobrimentos. 

1.2. Celebra-se a intenção aceite pelas partes da geminação entre a Câmara de Belmonte e a de Santa Cruz da 
Graciosa que irá permitir intercâmbios a nível de teatro e de grupos musicais (coros, etc.) entre ambas as 
Vilas, e que permitiu já a vinda da jovem cantautora Joana Carvalho. Assim prevemos que Manuel Avelar 
presidente da Câmara de Santa Cruz assine esse protocolo de geminação na abertura do 33º colóquio 

1.3. Assinala-se com honra  a presença neste 32º colóquio de Teolinda Gersão e de José Luís Peixoto, duas 
referências a nível da literatura nacional e internacional que muito brilho vieram trazer a este colóquio e 
satisfaz anunciar a sua vontade de estarem presentes no 33º em Belmonte. 

1.4. Temos igualmente a promessa da participarão no 33º em Belmonte de Joel Neto (ausente por motivo de 
força maior)  e do cientista Félix Rodrigues 

1.5. A Casa dos Açores em Lisboa  enviou uma mensagem a congratular-nos pela homenagem a Eduíno de 
Jesus autor AICL 2019 a qual foi lida na sessão dedicada ao poeta. 

1.6. Recebemos e aceitamos o convite a regressar à Graciosa que ficou desde já previsto para 2023 
1.7. A comunicação social de Santa Catarina, Brasil (que aqui esteve representada por Sérgio e Marize 

Prosdócimo) deu cobertura ao evento, bem como a Rádio Graciosa, RTP Açores e Lusa além de outros 
jornais açorianos 

 
2. AGRADECIMENTOS 
 

2. Agradecimentos são devidos ao prestimoso Presidente da Câmara de Santa Cruz, Manuel Avelar, bem 
como ao Governo Regional e suas Direções Regionais do Turismo, das Comunidades, da Cultura, ao 
Hotel Graciosa Resort e Adão Torres que foi seu diretor executivo até dia 29/9, e à Neuza Muzemba 
atual gestora, ao Dr Jorge Cunha, diretor do Museu coordenador da vertente cultural (rotas 
geoculturais) deste evento, ao Conselho Executivo da EBS Graciosa que nos recebeu e agraciou com 
um delicioso almoço 

O nosso apreço vai para os convidados de honra que, prontamente, aceitaram o nosso convite, 
escritores Teolinda Gersão, José Luís Peixoto, cientista Professor Félix Rodrigues e ao nosso mestre, 
decano das letras açorianas EDUÍNO de JESUS homenageado da AICL em 2019. 

Agradecemos ao nosso parceiro institucional, a Câmara de Belmonte aqui representada pelo Eng.º 
Joaquim Feliciano da Costa, que aqui nos traz a fabulástica voz da jovem cantante JOANA CARVALHO, e 
agradecemos a disponibilidade total que, desde 2018, demonstram os amigos e músicos timorenses Piki 
Pereira e Mintó Deus que muito enriquecerão as nossas sessões.  

Encómios ainda  para os convidados escritores Eduardo Bettencourt Pinto do Canadá, Jorge Arrimar 
de Angola, Álamo Oliveira, Manuel Jorge Lobão e Victor Rui Dores da Graciosa. 

Demos as boas vindas aos novos associados o escritor Pedro Almeida Maia dos Açores, e o escritor 
cabo-verdiano Hilarino da Luz, terminando congratulando a presença do Conservatório Regional de Ponta 
Delgada, com a maestrina, compositora e pianista Ana Paula Andrade, a violinista Carolina Constância, a 
soprano Carina Andrade.  

Ao nosso laborioso adjunto da direção, Pedro Paulo Câmara coadjuvado pela infatigável Carolina 
Cordeiro, o nosso obrigado pelo incomensurável apoio na seleção de convidados e na gestão da sua 
estadia. 

 Por fim reiteramos a nossa gratidão ao Governo Regional aqui representado pela Secretária 
Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Marta Guerreiro), cujo apoio financeiro nestes últimos dois 
anos tem sido fundamental para o leque alargado de mais de 20 escritores presentes.  

Às entidades locais, nomeadamente o ex-deputado João Bruto da Costa, congressistas e associados 
participantes no 32º colóquio, o nosso muito obrigado.  

 
 
COM OS MELHORES CUMPRIMENTOS 
 
 


