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Sempre presente... 
por si!

Porte-parole de l’opposition offi cielle en matière d’agriculture
Porte-parole de l’opposition offi cielle en matière de sécurité publique

450 628-9269
Jean.Rousselle.VIMO@assnat.qc.ca

Jean Rousselle
Deputado de Vimont

4650, boul. des Laurentides - bureau 415, Laval (Québec) H7K 2J4

FELIZ DIA DE PORTUGAL

PONTA DELGADA 2021

UM 10 DE JUNHO DIFERENTE
• Por Chrys CHRYSTELLO*

Neste segundo ano de pandemia, o 10 de junho não trouxe mi-
litares, nem bandas, nem carros de combate das FAP, nem estandartes
gigantescos, mas sim uma comitiva de amizade em defesa da língua e
cultura de todos nós, neste dia de Camões e das Comunidades.

Com efeito, os Colóquios da Lusofonia estão a celebrar 20 anos
e, tendo começado no Porto, empenharam-se em descentralizar e rea-
lizaram eventos em cidades, vilas e freguesias. 8 anos em Bragança, 5

na Ribeira Grande, 4 em Belmonte, 3
na Lagoa, 2 em Vila do Porto, em Santa
Cruz da Graciosa e em Seia, 1 na Mada-
lena do Pico, Montalegre, Fundão, Bra-
sil, Macau e Galiza e estamos agora em
Ponta Delgada, pois o Presidente Boli-
eiro, em 2019, teve a visão, quando lide-
rava o município, de nos convidar a re-
alizar aqui um evento e teria sido um
notável, dedicado à educação e açoriani-
dade, com cerca de 50 oradores.

Vou apenas citar uma trintena que
a pandemia não permitiu tivessem vin-
do na data prevista de outubro 2020 e
não estão agora no 10 de junho con-
nosco: Álamo Oliveira, Alexandre Ba-
nhos, Alexandre Quintanilha, António
Callixto, António Dias Figueiredo,
Conceição Andrade, Diana Zimbron,
Diniz Borges, Eduardo Bettencourt
Pinto, Esmeralda Cabral, Francisco Ma-
druga, Helena e Tiago Anacleto-Matias,
José António Salcedo, José Carlos Tei-
xeira, Katharine Baker, Luciano Pereira,
Luís Filipe Sarmento, Luís Gaivão, Ma-
ria de Lourdes Crispim, Maria Helena
Ançã, Mendo Henriques, Moisés Le-
mos Martins, Norberto Ávila, Raul Ga-
ião, Richard Zimler, Santana Castilho,
Sérgio Ávila, Susana Antunes, Terry
Costa, Victor Rui Dores, Vilca Merízio,
Dom Ximenes Belo.

Nestes últimos dias, devido a um

acidente, o amigo e Presidente da Câmara de
Belmonte, Dr. António Dias da Rocha fratu-
rou um pé e também não pode estar aqui con-
nosco. Tínhamos concebido um colóquio me-
morável, como este também será, apesar de
termos sido obrigados a reduzi-lo em dimensão
e participação. Temos esperança de no próximo
ano podermos trazer a maioria destes ausentes
a um novo colóquio em Ponta Delgada para se
concretizar o originalmente delineado.

Nem nos sonhos mais delirantes imaginei
em 2001, ao preparar o 1º colóquio, que chega-
ríamos ao 34.º com tantas parcerias e intercâm-
bios como aqueles que já foram ou vão ser fir-
mados entre Belmonte e os Açores, com as au-
tarquias de Ponta Delgada, Madalena do Pico e
Santa Cruz da Graciosa, nomeadamente a inclu-
são de Ponta Delgada na Rota das Judiarias e
daí a presença desta delegação do município de
Belmonte nesta mesa.

A ideia é levar música, arte e teatro de Bel-
monte às ilhas e vice-versa, como já temos
vindo a fazer desde 2018. A MiratecArts do Pi-
co já foi a Belmonte e este ano teremos aqui
um jovem tocador de flauta da Escola de Música
de Belmonte a tocar com a nossa pianista resi-
dente, Ana Paula Andrade, e em 2019 levamos
a jovem cantautora Joana Carvalho à Graciosa.
Prevemos a participação de teatro e música da
Graciosa ir a Belmonte  entre outros inter-
câmbios

Havíamos escolhido o prolífico autor
ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA para
homenagear em 2020 e aqui o faremos agora, e
no ambicioso projeto da atual Presidente da
Câmara, será ele também a presidir à Comissão
de Honra da candidatura Ponta Delga-
da|Açores a Capital Europeia
da Cultura 2027. Não pode estar aqui pre-
sencialmente mas sim por vídeo conferência
na homenagem que – anualmente - desde 2008
os colóquios fazem a autores açorianos, como

Junho é o mês do Património Português no 
Canadá desde 2017. E todos nós, Luso-

Canadianos, temos muito a celebrar durante este 
mês. 

Muito especialmente no Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portugueses, 

gostaria de partilhar com todos os meus 
compatriotas Luso-Canadianos o orgulho 

justificado pelas nossas inúmeras contribuições 
ao bem-estar das comunidades em que vivemos 

através do mundo! 


