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2. AICL PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
1. OS “COLÓQUIOS DA LUSOFONIA – AICL, ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
DOS COLÓQUIOS DA LUSOFONIA”, são um movimento cultural e cívico que visa 
mobilizar e representar a sociedade civil de todo o mundo, para pensar e debater 
amplamente, de forma científica, a nossa fala comum: a Língua Portuguesa. 
2. A Associação tem por objeto promover A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
conducente ao reforço dos laços entre os lusofalantes – no plano linguístico, cultural, 
social, económico e político - na defesa, preservação, ensino e divulgação da língua 
portuguesa e todas as suas variantes, em qualquer país, região ou comunidade. 
3. Para a consecução destes objetivos compromete-se a 

a) Promover encontros científicos anuais, o desenvolvimento dos estudos 
universitários e outros, para ensino, divulgação, preservação e tradução da 
língua portuguesa, procurando o apoio das Instituições nacionais e 
internacionais; 
b) Desenvolver outras ações culturais, tais como colóquios, congressos, 
encontros, exposições, em estreita ligação com outras entidades; 
c) Promover cursos e bolsas de estudo na área da Cultura em parceria com 
outras instituições universitárias e culturais; 
d) Fomentar a divulgação das obras em língua portuguesa através de reedições 
e traduções; 
e) Criar grupos científicos ligados aos objetivos da Associação 

4. Os valores essenciais da cultura lusófona constituem, com o seu humanismo 
universalista, uma vocação da luta por uma sociedade mais justa, da defesa dos 
valores humanos fundamentais e das causas humanitárias. 
5. A todos nós incumbe o dever de promover a defesa, a expansão e o prestígio da 
nossa língua comum, patrocinando a publicação, a tradução e difusão por todo o 
mundo de obras literárias, científicas e artísticas, de autores de língua portuguesa. 
6. Em defesa da Lusofonia, defendemos a nossa identidade como pessoas e povos, 
e em prol da variada língua comum com todas as suas variantes e idiossincrasias, 
impedindo que outras culturas e outros povos nos dominem cultural, económica ou 
politicamente, como alguns, ostensiva e claramente, defendem. 
A nossa divisa é “NÃO PROMETEMOS, FAZEMOS “ 

 
3. HISTORIAL DOS COLÓQUIOS DA LUSOFONIA REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE CIVIL ATUANTE  
Aqui se traça em linhas gerais o percurso da AICL. Uma breve resenha do historial 
dos Colóquios da Lusofonia, da sua ação na divulgação da açorianidade literária ou 
de como ainda é possível concretizar utopias num esforço coletivo. Um exemplo da 
sociedade civil atuante em torno de um projeto de Lusofonia sem distinção de 
credos, nacionalidades ou identidades culturais que depois do Brasil, Macau e 
Galiza quer voltar ao Brasil, ir aos EUA e Canadá, Cabo Verde, Roménia e outros 
países.   
Gostaria de começar usando a frase de Martin Luther King, 28 agosto 1963, “I had a 
dream…” para explicar como em dez anos realizámos já dezanove Colóquios da 
Lusofonia. Somos uma associação cultural e científica sem fins lucrativos desde 

janeiro de 2011 e cremos que podemos fazer a diferença, congregados em torno de 
uma ideia abstrata e utópica, a união pela mesma Língua. Partindo dela podemos 
criar pontes entre povos e culturas no seio da grande nação lusofalante, 
independentemente da nacionalidade, naturalidade ou ponto de residência.  
Os colóquios juntam os congressistas no primeiro dia de trabalhos, compartilhando 
hotéis, refeições, comunicações, passeios e, no último dia despedem-se como se de 
amigos/as se tratasse. Neles não se busca mais uma Conferência para o currículo, 
antes se partilham ideias, projetos, criando sinergias irmanados do ideal comum de 
“sociedade civil” capaz e atuante, para – juntos – se atingir o que as burocracias e 
hierarquias não podem ou não querem. É o que nos torna distintos de outros 
encontros científicos do género. É a informalidade e o contagioso espírito de grupo 
que nos irmana, que nos tem permitido avançar com ambiciosos projetos. Aliás, 
desde a primeira edição abolimos o sistema português de castas que distingue as 
pessoas pelos títulos apensos aos nomes. Esta pequena revolução tem permitido 
sinergias onde não se pretende a autoria mas a partilha do conhecimento. Sabemos 
como isso é anátema nos corredores bafientos e nalgumas mentes das instituições, 
mas temos sabido encontrar, nessas entidades, as pessoas capazes de operarem 
as mudanças, como porta-vozes da sociedade civil que estes colóquios se orgulham 
de ser. Só assim se explica que depois de José Augusto Seabra, os nossos 
patronos sejam Malaca Casteleiro, Evanildo Bechara e Concha Rousia. 
Em 2001, queríamos patentear que era possível ser-se organizacionalmente 
INDEPENDENTE e descentralizar estes eventos sem subsidiodependências. Em 
poucos anos os Colóquios já se afirmaram como a única realização regular, 
concreta e relevante - em todo o mundo - sobre esta temática, sem apoios nem 
dependências. Em Portugal tivemos Bragança como base entre 2003 e 2010, e nos 
Açores a Ribeira Grande (2006-7), Lagoa (2008-12) e em Vila do Porto (2011). 
Os Colóquios são independentes de forças políticas e institucionais, através do 
pagamento das quotas dos associados e do pagamento de inscrições dos 
congressistas. Buscam apoios protocolados especificamente para cada evento, 
concebido e levado a cabo por uma rede de voluntários. Pautam-se pela 
participação de um variado leque de oradores, sem temores nem medo de 
represálias dos patrocinadores institucionais sejam eles governos, universidades ou 
meros agentes económicos.  
Ao nível logístico, tentam beneficiar do apoio das autarquias com visão para apoiar a 
realização destes eventos. Estabeleceram várias parcerias e protocolos com 
universidades, politécnicos e outras entidades que permitem embarcar em projetos 
mais ambiciosos e com a necessária validação científica.  

Nos Açores, agregaram académicos, estudiosos e escritores em torno da 
identidade açoriana, sua escrita, lendas e tradições, numa perspetiva de 
enriquecimento da LUSOFONIA, tal como a entendemos com todas as suas 
diversidades culturais que, com a nossa podem coabitar. Pretende-se divulgar a 
identidade açoriana não só nas comunidades lusofalantes mas em países como a 
Roménia, Polónia, Bulgária, Rússia, Eslovénia, Itália, França, e onde estão a ser 
feitas traduções de obras e de excertos de autores açorianos.  
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De referir que em todos os colóquios mantivemos sempre uma sessão dedicada 
à tradução que é uma importante forma de divulgação da nossa língua e cultura. 
Veja-se o exemplo de Saramago que vendeu mais de um milhão de livros nos EUA 
onde é difícil a penetração de obras de autores de outras línguas e culturas. 

Os Colóquios inovaram na sua primeira edição (2002) e introduziram o hábito de 
entregarem antes do início das sessões um DVD das Atas/Anais. 

Em 2004, lançaram a campanha que salvou o Ciberdúvidas;  
Em 2005 presidiram ao lançamento do Observatório da Língua Portuguesa 

depois integrado como Observador na CPLP;  
Em 2006 lançaram as bases da Academia Galega da Língua Portuguesa.  
Em 2007 atribuíram o 1º Prémio Literário da Lusofonia e debateram, pela 

primeira vez em Portugal, o Acordo Ortográfico 1990.  
Em 2008 inauguraram a AGLP, Academia Galega da Língua Portuguesa e o 

próprio Presidente da Academia de Ciências de Lisboa, Professor Adriano Moreira, 
deslocou-se propositadamente para dar “o apoio inequívoco da Academia de 
Ciências aos Colóquios da Lusofonia”. Na sequência desta vinda, doaria o seu 
espólio a Bragança onde se encontra na Biblioteca Municipal com o seu nome. 
Idêntica visita ocorreu em 2009 na Lagoa (Açores).  

A partir de 2007 prosseguimos, incansáveis, a nossa campanha pelo Acordo 
Ortográfico 1990, com o laborioso apoio de Malaca Casteleiro e Evanildo Bechara 
na luta pela Língua unificada que propugnamos para as instâncias internacionais.  

Em 2009 definimos os projetos do MUSEU DA LUSOFONIA e do MUSEU DA 
AÇORIANIDADE que infelizmente não tiveram cabimento financeiro. Nesse ano 
convidámos o escritor Cristóvão de Aguiar para a Homenagem Contra O 
Esquecimento, que incluía Carolina Michaëlis, Leite De Vasconcellos, Euclides Da 
Cunha, Agostinho Da Silva, Rosália De Castro. Um protocolo foi estabelecido em 
2009 com a Universidade do Minho para ministrar um Curso Breve de Estudos 
Açorianos que decorreu em 2010-2011. 

Em janeiro de 2010 lançámos os Cadernos de Estudos Açorianos (em formato 
pdf no nosso portal www.lusofonias.net), que trimestralmente publicámos, estando já 
disponíveis dezena e meia de cadernos, suplementos e vídeo-homenagens a 
autores açorianos. Servem de suporte ao curso de Açorianidades e Insularidades 
que pretendemos levar online para todo o mundo e de iniciação para os que querem 
ler autores açorianos cujas obras dificilmente se encontram.  

Também em 2010, os colóquios deslocaram-se ao Brasil, foram recebidos na 
Academia Brasileira de Letras, onde palestraram Malaca Casteleiro, Concha Rousia 
e Chrys Chrystello. Malaca Casteleiro sugerira no XIII Colóquio (Brasil) que se 
valorizassem as Atas através de um ANUÁRIO de comunicações selecionadas e 
não editadas em papel do 1º ao 13º colóquios, o qual está no portal para 
associados.  

Em Bragança nesse ano, na Sessão de Poesia, tivemos poemas de Vasco 
Pereira da Costa, uma vídeo homenagem ao autor e a declamação ao vivo do 
poema “Ode ao Boeing 747” em 11 das 14 línguas para que foi traduzido pelos 
Colóquios (Alemão, Árabe, Búlgaro, Catalão, Castelhano, Chinês, Flamengo, 
Francês, Inglês, Italiano, Neerlandês, Polaco, Romeno, Russo).  

Em 2011 uma numerosa comitiva deslocou-se a Macau com o generoso apoio 
do Instituto Politécnico local. Nesse ano fomos pela primeira vez a Santa Maria, Ilha-
Mãe. Em Vila do Porto, além se apresentar a antologia bilingue de autores 
açorianos, o XVI Colóquio da Lusofonia aprovou uma DECLARAÇÃO DE REPÚDIO 
pela atitude de Portugal que olvidando séculos de história comum da língua, excluiu 
a Galiza - representada pela AGLP - do seio das comunidades lusófonas. A Galiza 
esteve sempre representada desde 1986 em todas as reuniões relativas ao novo 
acordo ortográfico e o seu léxico foi integrado em vários dicionários e corretores 
ortográficos. A sua exclusão a posteriori do seio da CPLP representa um grave erro 
histórico, político e linguístico que urge corrigir urgentemente.   

Em 2012, na Lagoa, reunimos 9 autores na Homenagem Contra O 
Esquecimento: Eduardo Bettencourt Pinto (Canadá), Caetano Valadão Serpa 
(EUA); de S. Miguel: Eduíno de Jesus, Fernando Aires (representado pela viúva Dra. 
Idalinda Ruivo e filha Maria João); Daniel de Sá; da ilha Terceira, Vasco Pereira da 
Costa e Emanuel Félix representado pela filha e poeta Joana Félix; da ilha do Pico, 
Urbano Bettencourt, e do Brasil, Isaac Nicolau Salum (descendente de açorianos) 
com a presença da filha Maria Josefina. Em outubro 2012, levamos os Colóquios a 
Ourense/Galiza, parcela esquecida da Lusofonia que foi o berço da língua de todos 
nós, e tenta agora reunir-se com as demais comunidades lusofalantes do mundo. Na 
Lagoa e na Galiza (2012) lançámos o MANIFESTO AICL 2012, a língua como 
motor económico, (ver adiante) um contributo para uma futura política da língua no 
Brasil e em Portugal. Vivemos hoje uma encruzilhada com problemas semelhantes 
aos da Geração de 1870 e das Conferências do Casino. Embora maioritariamente 
preocupados com os aspetos mais vastos da linguística, literatura, e história, somos 
um grupo heterogéneo unido pela Língua comum a todos nós e que configura o 
mundo, sem esquecer que Wittgenstein disse que o limite da nacionalidade é o 
limite do alcance linguístico.  

Na Maia (2013) lançaram-se novos projetos, a antologia no feminino, um 
cancioneiro, musicar poemas açorianos, e o Prémio Literário da Açorianidade. 

Os Colóquios são a prova insofismável de que tudo é possível com custos 
mínimos desde que as pessoas tenham liberdade para criarem no seio da nossa 
associação projetos com os quais se identifiquem e que se destinam a pensar e 
debater amplamente, de forma científica, a fala comum. Queremos fortalecer os 
laços no plano linguístico, cultural, social, económico e político, na defesa, 
preservação, ensino e divulgação da Língua Portuguesa e da nossa identidade em 
torno da Língua comum com todas as suas variantes e idiossincrasias. 
Resumidamente, foi isto que os Colóquios fizeram nesta década, provando a 
vitalidade da sociedade civil quando se congregam vontades e esforços de tantos 
académicos e investigadores como aqueles que hoje dão vida aos nossos projetos. 
Resta apenas que mais e mais gente se junte à AICL – Colóquios da Lusofonia - 
para irmos mais longe e levar o nosso aos governos dos países de expressão oficial 
portuguesa e que sirva de ponto de partida para o futuro que ambicionamos e 
sonhamos. Com a ajuda e dedicação de todos muito mais podemos conseguir como 
motor pensante da sociedade civil. 

http://www.lusofonias.net/
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4. O MANIFESTO 2012 deve ser precedido da leitura de A LÍNGUA PORTUGUESA 

EM TEMPO DE CRISE 
Em minha opinião, a crise do país é mais do que tudo uma crise de ideias, de 

líderes, de pensadores e intelectuais, aliada ao capitalismo selvagem, dito 
neoliberalismo, que desde os anos 90 vem tomando dos meios de produção globais 
e manipulando os governos do mundo ocidental. O país precisa de mais de se servir 
dos seus “sages” para usar um termo francês em vez do mais habitual pensadores 
ou filósofos que não incluiria todos os que pretendo incluir. Um Conselho de Sábios, 
por assim dizer seria aquilo que o país necessita para vencer a crise e sairmos da 
podridão da partidarite viciada em cunhas, nepotismo e esquemas. Teríamos 
depois, de estabelecer consensos alargados e um plano de mudança e ação a muito 
longo prazo e buscar a força e iniciativa dos mais jovens para as levar a cabo. Não 
devemos deixar que Portugal se perca na sua atual insignificância quando grande 
parte da sua História foi feita de grandes homens que se sobrepuseram, pela sua 
visão, a gerações de séculos de Velhos do Restelo. São estes que hoje guiam os 
nossos filhos e netos para uma subserviência e dependência total ao grande capital 
internacional sem esperanças de uma vida melhor. Trata-se de um retrocesso ao 
pior da Grande Revolução Industrial ou rumo a uma criação de novos servos da 
gleba, automatizados, controlados e vigiados, mas sobretudo intelectualmente 
deficientes. 

 Gostava de vos dizer que, em minha opinião, a crise do país é mais do que tudo 
uma crise de ideias, de líderes, de pensadores e intelectuais, aliada ao capitalismo 
selvagem, dito neoliberalismo, que desde os anos 90 vem tomando dos meios de 
produção globais e manipulando os governos do mundo ocidental.  

O país precisa de mais de se servir dos seus “sages” para usar um termo francês 
em vez do mais habitual pensadores ou filósofos que não incluiria todos os que 
pretendo incluir. Um Conselho de Sábios, por assim dizer seria aquilo que o país 
necessita para vencer a crise e sairmos da podridão da partidarite viciada em 
cunhas, nepotismo e esquemas. Teríamos depois, de estabelecer consensos 
alargados e um plano de mudança e ação a muito longo prazo e buscar a força e 
iniciativa dos mais jovens para as levar a cabo. A receita universalmente seguida é a 
da ignorância, em que quase todos hoje vivem, aliviada com um voyeurismo 
exacerbado em Big Brother e quejandos, e outras telenovelas da vida real que a TV 
projeta incessantemente nas horas poucas de lazer. Acrescentemos a esta fórmula 
mágica o entorpecimento futebolístico que ajuda a exacerbar paixões e ventilar 
frustrações recalcadas e temos o caldo mágico para as gerações futuras. 

Um sistema educacional e cultural forte seria a base para partirmos para o futuro 
em que ainda acreditamos. Temos alguns exemplos de gente excecional, mas 
infelizmente a grande maioria emigrou e faz carreira no estrangeiro porque este país 
só apoia a mediocridade. Tratou-se de alunos que se não contentaram com a 
mediocridade do ensino e brilharam sem se deixarem enredar na modorra 
anquilosante dos que os governam. É esta situação de exceção que nos traz 
algumas esperanças. A minha geração e, antes dela, a dos nossos patronos foi 

criada na certeza de que nada era fácil nem havia almoços grátis. Havia trabalho, 
muito e mal pago, e a réstia de esperança de que este fosse reconhecido pois todas 
as promoções eram a pulso na longa escalada que encetámos. Assim, essa geração 
subiu a novos patamares à custa de trabalho, esforço, estudo e aprendizagem 
contínua. Tínhamos coisas sagradas a que chamávamos princípios e ética. Líamos, 
debatíamos, estudávamos e continuávamos a aprender toda a vida. Nada era fácil. 
Hoje constata-se o que foi feito nas últimas duas décadas para destruir o tecido 
escolar, com a facilitação extrema apenas para falsificar estatísticas, programas 
especialmente elaborados para ninguém ficar para trás, uma redução substancial da 
quantidade e conteúdo de matérias a aprender, o lento esquecimento a que a 
História foi votada porque os nossos antepassados eram politicamente incorretos, a 
marginalização da Filosofia porque poderia levar os jovens a pensar e os maus 
tratos dados à Língua Portuguesa. Temos hoje uma vasta gama de professores 
incultos, e a maioria dos alunos analfabetos funcionais incapazes de compreender 
ou debater o que leem. Os autores que estudamos foram substituídos para que hoje 
fosse quase impossível criar uma geração filológica-linguística como a do Cenáculo 
ou até mesmo compreender esse fenomenal, extraordinária e inexplicável centro de 
espírito e de estudo, de fantasia, de ideias numa sociedade banal como era a de 
Lisboa naquela época. O Cenáculo era uma reunião permanente de jovens em casa 
de Antero, dia e noite, todos tinham ali os seus melhores livros, notas, provisões de 
princípios e de tabaco. Cada um deles possuía conhecimentos profundos sobre, 
pelo menos, uma das ciências base que são a matriz do conhecimento: física, 
química, matemáticas, filosofia, direito, história e linguística. Quando Antero 
regressa do estrangeiro pleno de ideias e leituras novas é como que a vinda do Rei 
Artur à Corte de Camelot e daí nasceram as Conferências do Casino, cheias de 
cultura europeia, de fervor revolucionário, da romanesca efervescência intelectual e 
sentimental. Essa geração de jovens tentou trazer algo de novo e bom à nossa 
cultura, debatendo o Estado da Nação. As Conferências do Casino podem 
considerar-se um manifesto de geração. Perdoem esta curta digressão para vos 
explicar o que pretendo. Denominam-se assim por terem tido lugar numa sala 
alugada do Casino Lisbonense e foram uma série de cinco palestras realizadas em 
Lisboa no ano de 1871 pelo grupo do Cenáculo formado, por sua vez, pelas 
mesmas pessoas, que constituem a Geração de 70. Antero é o grande 
impulsionador desde 1868, iniciando os outros membros do grupo em Proudhon. A 
18 de maio 1871 foi divulgado o manifesto, já anteriormente distribuído em 
prospetos, e que foi assinado pelos doze nomes que tinham intenções 
organizadoras destas Conferências Democráticas. 

22 de maio de 1871 A 1ª Conferência: "O Espírito das Conferências", 
proferida por Antero de Quental consistiu num desenvolvimento do programa 
previamente apresentado. Antero referiu-se à ignorância e indiferença que 
caraterizava a sociedade portuguesa, falando da repulsa do povo Português 
pelas ideias novas e na missão de que eram incumbidos os "grandes espíritos" e 
que consistia na preparação das consciências e inteligências para o progresso 
das sociedades e resultados da ciência. Para Antero o ponto fulcral seria a 
Revolução, o seu conceito, que define como um conceito nobre e elevado. A 

http://www.lusofonias.net/
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conclusão da palestra termina com o apelo às "almas de boa vontade" para 
meditarem nos problemas que iriam ser apresentados e para as suas possíveis 
soluções. 

27 de maio de 1871 2ª Conferência: "Causas da Decadência dos Povos 
Peninsulares nos últimos três séculos" também proferida por Antero. Em primeiro 
lugar Antero julga a História, como uma entidade, o juízo moral, social e político. 
Em seguida enumera e discute as causas da decadência. Aponta o Absolutismo, 
a Monarquia Absoluta que constituía a "ruína das liberdades sociais", o 
centralismo imperialista que coartara as liberdades nacionais, rumo a uma cega 
submissão; por fim, o desenvolvimento de hábitos prejudiciais de grandeza e 
ociosidade que conduziram ao esvaziamento de população de uma nação 
pequena, substituindo o trabalho agrícola pela procura incerta de riqueza, a 
disciplina pelo risco, o trabalho pela aventura. Para Antero a solução destes 
problemas seria: " (...) a ardente afirmação da alma nova, a consciência livre, 
(...), a filosofia, a ciência, e a crença no progresso, na renovação incessante da 
humanidade pelos recursos inesgotáveis do seu pensamento, sempre inspirado. 
(...) a federação republicana de todos os grupos autonómicos, de todas as 
vontades soberanas, alargando e renovando a vida municipal (...) à inércia 
industrial oponhamos a iniciativa do trabalho livre, a indústria do povo, pelo povo, 
e para o povo, não dirigida e protegida pelo Estado, mas espontânea (...), 
organizada de uma maneira solidária e equitativa..."1 A conclusão insere uma 
dimensão progressista, a instauração de uma Revolução, a ação pacífica, a 
crença no progresso inspirado na moralização social (Proudhon), num tom 
idealista e retórico. 

5 de junho de 1871 3ª Conferência: "A Literatura Portuguesa" proferida por 
Augusto Soromenho, professor do Curso Superior de Letras que faz uma crítica 
aos valores da literatura nacional. Cita a negação sistemática dos valores 
literários nacionais, excetuando escritores como Luís de Camões, Gil Vicente e 
poucos mais. Tem a sua vertente revolucionária ao inculcar a ideia de que a 
literatura portuguesa deverá ter caráter nacional mas pautada por valores 
universais. O modelo e guia desta renovação salvadora da literatura nacional 
seria Chateaubriand, com o conceito de Belo absoluto como ideal da literatura, 
constituindo esta um retrato da Humanidade na sua totalidade. 

12 de junho de 18712 4ª Conferência: "A Literatura Nova ou o Realismo como 
Nova Expressão de Arte" por Eça de Queirós salientou a necessidade de se 
operar uma Revolução na literatura. A Revolução é um facto permanente, porque 
manifestação concreta da lei natural de transformação constante, e uma teoria 
jurídica, pois obedece a um ideal, a uma ideia. É uma influência proudhoniana. O 
espírito revolucionário tem tendência a invadir todas as sociedades modernas, 
afirmando-se nas áreas científica, política e social. A Revolução constitui uma 

 
1 Quental, Antero de, 2ª Conferência: Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, Casino Lisbonense, 
27 de maio de 1871 in MEDINA, João, Eça de Queiroz e a Geração de 70, Lisboa, Ed. Moraes, 1980, 1ª 
ed., pp. 157-158. 
2 http://www.citi.pt/cultura/literatura/romance/eca_queiroz/conferencias_casino.html 

forma, um mecanismo, um sistema, que também se preocupa com o princípio 
estético. O espírito da Revolução procura o verdadeiro na ciência, o justo na 
consciência e o belo na arte. A arte, nas sociedades, encontra-se ligada ao seu 
progresso e decadência e o artista sob a influência do meio, dos costumes do 
tempo, do estado dos espíritos, do movimento geral… Foca ainda as relações da 
literatura, da moral e da sociedade. A arte deve visar um fim moral, auxiliando o 
desenvolvimento da ideia de justiça nas sociedades. Fazendo a crítica dos 
temperamentos e dos costumes, a arte auxilia a ciência e a consciência.  

19 de junho de 1871 5ª Conferência: "A Questão do Ensino" proferida por 
Adolfo Coelho traça o quadro desolador do ensino em Portugal, mesmo o 
superior, através da História. A solução proposta passa por uma mais ampla 
liberdade de consciência. Para Adolfo Coelho do Estado nada havia a 
esperar. Tomando isto em consideração, o remédio seria apelar para a 
iniciativa privada, para que esta difundisse o verdadeiro espírito científico, o 
único que beneficiaria o ensino. 
26 de junho de 1871 Quando Salomão Saragga se preparava para realizar a 

sua Conferência "História Crítica de Jesus", o Governo, mandou encerrar a sala 
do Casino Lisbonense e proibir as Conferências. No mesmo dia Antero redige 
um protesto no café Central, hoje Livraria Sá da Costa. 
 Vivemos hoje uma encruzilhada como a da Geração de 1870 e das 

Conferências do Casino, sendo a enumeração de problemas bem semelhante à de 
então. Embora maioritariamente preocupados com os aspetos mais vastos da 
Língua Portuguesa, linguística, literatura, história, também nós constituímos um 
grupo heterogéneo unidos apenas naquilo que nos é comum, a Língua de todos nós. 
A nossa língua configura o mundo, sem esquecer porém que Wittgenstein disse que 
o limite da nossa nacionalidade é o limite do nosso alcance linguístico.  

Os Colóquios são uma prova insofismável de que tudo é possível com custos 
mínimos desde que se dê liberdade às pessoas para criarem no seio da nossa 
associação projetos com os quais se identifiquem e que se destinam a pensar e 
debater amplamente, de forma científica, a nossa fala comum: a Língua Portuguesa 
de forma conducente ao reforço dos laços entre os lusofalantes – no plano 
linguístico, cultural, social, económico e político – na defesa, preservação, ensino e 
divulgação da Língua Portuguesa e todas as suas variantes. Em defesa da 
Lusofonia, defendemos a nossa identidade como pessoas e povos, e em prol da 
variada Língua comum com todas as suas variantes e idiossincrasias, impedindo 
que outras culturas e outros povos nos dominem cultural, económica ou 
politicamente, como alguns, ostensiva e claramente, defendem. 

É aqui no nosso seio de oradores, patronos e patronos especiais como os que 
aqui temos hoje, que nos podemos afirmar como plataforma de arranque de uma 
congregação de um Conselho de Sábios e de jovens cultos e dinâmicos para pensar 
e agir rumo ao futuro sem nos deixarmos abater pelo negativismo da crise que visa 
embotar a nossa capacidade de realização. 

Resumidamente foi isto que os Colóquios fizeram ao longo de uma década, 
numa prova da vitalidade que a sociedade civil atuante pode ter quando se 
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congregam vontades e esforços de tantos académicos e investigadores como 
aqueles que hoje dão vida aos nossos projetos.  

Resta apenas que todos os que aqui estão se juntem à AICL – Colóquios da 
Lusofonia para fazermos chegar o nosso MANIFESTO a toda a gente e aos 
governos dos países de expressão portuguesa e que este sirva de ponto de partida 
para o futuro que ambicionamos e sonhamos. Com a vossa ajuda e dedicação muito 
mais podemos conseguir como motor pensante da sociedade civil. 

PARA TERMINAR interroguemo-nos “Quanto vale um idioma?” Se a Língua 
Portuguesa estivesse numa prateleira de supermercado, estaria num nicho de luxo 
ou esquecida em um canto, para promoção de minimercado? Estamos acostumados 
a medir o valor económico dos objetos a que um idioma dá nome, e não do idioma 
em si. Um recente estudo solicitado pelo Instituto Camões ao Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Portugal, encarou o desafio de 
medir essa grandeza, e revela que 17% do PIB do país equivale a atividades ligadas 
direta ou indiretamente à Língua Portuguesa.  

 - É um percentual interessante e até conveniente, por ter ficado ligeiramente 
acima do que se apurou na Espanha relativamente ao espanhol (15%) - analisa 
Carlos Reis, da Universidade de Coimbra, professor visitante da PUC-RS e um dos 
fundadores da Universidade Aberta em Portugal, da qual foi reitor até julho 2012. O 
índice leva em conta a importância relativa da comunicação e da compreensão em 
campos de atividades económicas. Privilegia relações económicas que exigem uma 
dada língua e descarta atividades que podem ser executadas por trabalhadores de 
outra nacionalidade ou competência linguística. Por essa lógica, ramos como 
ensino, cultura e telecomunicações seriam celeiros automáticos de atividades em 
que a língua é fulcral. Além das "indústrias da língua", há as ligadas a fornecedores 
de produtos em Português, como a administração pública, e as que têm forte 
conteúdo de língua, como o setor de serviços, ou a que induz maior conteúdo de 
Língua para a economia como um todo, da indústria de papel à de eletrodomésticos. 
Por último, o peso de processos em que o conteúdo de uma língua tem predomínio 
menor ou só relativo, ainda assim enquanto fazem brotar impérios no próprio circuito 
de trocas de um idioma. No Brasil, é o que ocorreria, por exemplo, à extração de 
petróleo e de minérios, ou ao agronegócio. Apesar de o estudo não visar o Brasil, a 
pesquisa indica que o fenómeno se repete em coeficientes aplicáveis aos países 
lusófonos. Línguas com muitos utilizadores fornecem mercado maior para bens 
culturais. O crescimento sustentado da última década fez o gigante da Língua 
Portuguesa saltar aos olhos globais. O Brasil virou protagonista das relações 
comerciais mantidas entre países lusófonos, mercado que movimenta um Produto 
Interno Bruto que passou de US$ 1,9 mil milhões em 2009 para US$ 2,3 mil milhões 
em 2010, diz o Banco Mundial. Já o PIB dos imigrantes de Língua Portuguesa 
noutros países orça US$ 107 mil milhões (2009).  

A diferença entre os países pobres e os ricos não é a idade do país. Isto está 
demonstrado por países como o Egito, que têm mais de 5.000 anos, e são pobres. 
Por outro lado, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, que há 200 anos eram 
inexpressivos, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países 
pobres e ricos também não reside nos recursos naturais disponíveis. O Japão 

possui um território limitado, 80% montanhoso, inadequado para a agricultura e para 
a criação de gado, mas é a segunda economia mundial. O Japão é uma imensa 
fábrica flutuante, que importa matéria-prima do mundo inteiro e exporta produtos 
manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não planta cacau, mas tem o melhor 
chocolate do mundo. No seu pequeno território, cria animais, e cultiva o solo apenas 
durante quatro meses ao ano. No entanto, fabrica laticínios da melhor qualidade. É 
um país pequeno que passa uma imagem de segurança, ordem e trabalho, pelo que 
se transformou no cofre-forte do mundo. No relacionamento entre gestores dos 
países ricos e os seus homólogos dos países pobres, fica demonstrado que não há 
qualquer diferença intelectual.  

A raça, ou a cor da pele, também não são importantes: os imigrantes rotulados 
como preguiçosos nos seus países de origem, são a força produtiva dos 
países europeus ricos. Onde está então a diferença? Está no nível de consciência 
do povo, no seu espírito. A evolução da consciência deve constituir o objetivo 
primordial do Estado, em todos os níveis do poder. Os bens e os serviços são 
apenas meios…  

A educação (para a vida) e a cultura ao longo dos anos deve plasmar 
consciências coletivas, estruturadas nos valores eternos da sociedade: moralidade, 
espiritualidade, e ética. Solução-síntese: transformar a consciência do Português. O 
processo deve começar na comunidade onde vive e convive o cidadão. A 
comunidade, quando está politicamente organizada em Associação de Moradores, 
Clube de Mães, Clube de Idosos, etc., torna-se um micro Estado. As transformações 
desejadas pela Nação para Portugal serão efetuadas nesses microestados, que são 
os átomos do organismo nacional – confirma a Física Quântica. Ao analisarmos a 
conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, constatamos que a grande 
maioria segue o paradigma quântico, isto é, a prevalência do espírito sobre a 
matéria, ao adotarem os seguintes princípios de vida: 

1. A ética, como base; 
2. A integridade; 
3. A responsabilidade;  
4. O respeito às leis e aos regulamentos; 
5. O respeito pelos direitos dos outros cidadãos; 
6. O amor ao trabalho; 
7. O esforço pela poupança e pelo investimento; 
8. O desejo de superação; 
9. A pontualidade. 
Somos como somos, porque vemos os erros e só encolhemos os ombros e 

dizemos: “não interessa!...”  
A preocupação de todos deve ser com a sociedade, que é a causa, e não com a 

classe política, que é o triste efeito. Só assim conseguiremos mudar o Portugal de 
hoje. Vamos agir! Reflitamos sobre o que disse Martin Luther King: " O que é mais 
preocupante, não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, ou dos sem 
ética. O que é mais preocupante é o silêncio dos que são bons…" 
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5. MANIFESTO CONTRA A CRISE: A LÍNGUA COMO MOTOR ECONÓMICO 
A Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia (AICL), preocupada 

pelas recentes decisões de natureza económica que põe em causa o cultivo e 
mesmo a continuidade da Língua e Cultura em Portugal, vem apresentar pelo 
presente algumas ideias que visam um estímulo económico através da Língua e 
cultura, devendo a médio prazo servir para um estímulo maior à economia. Perante 
a existência de estudos que apontam a importância deste setor cifrado em 17% do 
PIB e considerando que Brasil e Portugal são os países que juntos reúnem melhores 
condições de proporcionarem o arranque deste projeto, fica desde já a ressalva de 
que a eles se deverão juntar os restantes países da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) quando estiverem dispostos a fazê-lo sem qualquer 
receios de Quintos Impérios e de neocolonização cultural. 

1.º Buscar consensos entre os governos do Brasil e de Portugal para 
que sejam reforçados e lançados cursos de Língua Portuguesa – tanto 
presenciais como em linha – nas suas vertentes de 'Português Língua 
Materna' (PLM) e 'Português Língua Estrangeira' (PLE) em todos os quatro 
cantos do mundo, devendo ser utilizada uma nova fórmula de conservação e 
propagação da lusofonia a nível mundial como até agora não foi 
proporcionada quer pelo Instituto Camões quer pelo Instituto Machado de 
Assis e a CAPES em três vertentes: a) aprendizagem e melhoramento da 
Língua Portuguesa como PLM ou PLE, b) literatura lusófona e c) ciências de 
tradução. Dever-se-á utilizar-se o Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa (IILP) da CPLP e o apoio de universidades e politécnicos dos 
dois países para tal fim.  

Justificação: 
Os cortes, por parte do governo Português, tanto no sistema no ensino de 
PLM (para filhos de pais lusófonos residentes em países não-lusófonos), 
como nos sempre escassos apoios à divulgação da lusofonia através de 
cursos de PLE (para apoiar o ensino a nível secundário e superior em países 
não-lusófonos) têm-se mostrado sumamente prejudiciais ao cultivo da 
lusofonia em países não-lusófonos. Como fruto desta política de abandono, 
não só acaba por ser posta em questão a capacidade dos filhos de 
emigrantes portugueses de comunicar de forma adequada em todos os 
níveis na língua materna, mas também a aquisição da Língua Portuguesa 
nos países não-lusófonos onde a cada vez maior ausência do Instituto 
Camões tem servido como justificação de eliminação de cursos de 
Português.  

No Brasil, dá-se semelhante abandono do ensino de PLM e PLE nos 
países não-lusófonos. Apesar da existência do Programa de Leitorado 
nalgumas universidades em países não-lusófonos, organizado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 
parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a rede é bastante 
reduzida e fica longe de atingir a importância que caberia ao Brasil numa 
escala internacional. Não consta a existência de uma rede de ensino de PLM, 

organizada pelo Estado brasileiro e que vise o ensino de PLM aos filhos de 
cidadãos brasileiros residentes no estrangeiro. 

2.º Buscar apoios das Academias nacionais de Língua Portuguesa 
existentes, da CPLP, e de todas as restantes instituições para que 
contribuíssem para este projeto que deve abranger todo o mundo onde haja 
lusofalantes e interessados na aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Justificação: 
No mundo lusófono existem várias Academias que se dedicam ao cultivo e à 
normalização da Língua Portuguesa, nomeadamente em Portugal a 
Academia das Ciências de Lisboa (ACL), no Brasil a Academia Brasileira de 
Letras (ACL), bem como a Academia Brasileira de Filologia (ABRAFIL) e na 
Galiza a Academia Galega da Língua Portuguesa (AGLP). Para um projeto 
que visa fortalecer o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa em todo 
o mundo, consulta e o apoio por estas organizações não só é uma mais-valia 
mas torna-se mesmo indispensável.  

3.º Criar pelo menos 500 bolsas de estudo anuais dedicadas a 
estudos relacionados com a lusofonia para que estudantes oriundos de 
países de todos os continentes possam frequentar universidades brasileiras e 
portuguesas. 

Justificação: 
Em conformidade com as capacidades financeiras dos países envolvidos, o 
Brasil poderia disponibilizar 350 bolsas e Portugal 150 para os melhores 
alunos dos cursos referidos em 1.º. Terminada a presença no país de 
acolhimento, os bolseiros terão adquirido a função de embaixadores da 
Língua Portuguesa nos seus países de origem. Num regime a definir, a 
atribuição das bolsas poderá funcionar de forma semestral (p. ex. para 
estudantes de licenciatura), anual (p. ex. para estudantes de mestrado) ou 
plurianual (p. ex. para estudantes de pós-graduação). 

4.º Convidar as editoras de Portugal e do Brasil a fim de criar com as 
Academias e outras entidades uma bolsa de edições a promover em todo o 
mundo as obras dos maiores vultos que representam a escrita de cada um 
dos países lusófonos, as quais seriam disponibilizadas nos vários países. 

Justificação: 
Uma vez que a unificação da ortografia permite a divulgação do mesmo texto 
em vários países, a disponibilização das obras literárias mais representativas 
de cada país aos outros países não só facilita o acesso recíproco a todas as 
literaturas lusófonas, mas permite a publicação de edições únicas que 
poderão entrar em vários mercados livreiros.  

5.º Criar antologias bilingues para a disseminação de obras de 
autores lusófonos e promover a sua distribuição nos países onde o 
Português é ensinado como língua estrangeira. 

Justificação: 
À semelhança do que se realizou através da Antologia Bilingue de Autores 
Açorianos (2011), o fornecimento de antologias bilingues de textos literários 
de referência pode tornar-se indispensável numa primeira aproximação a 
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textos portugueses tanto por parte de estudantes estrangeiros como de 
falantes da respetiva língua em que a antologia foi publicada. 

6.º Criar e despertar o interesse por autores lusófonos, através da 
disponibilização gratuita em linha de excertos de obras selecionadas de 
autores lusófonos. 

Justificação: 
Desde que se trate de obras isentas de direitos de autor ou que forem 
publicadas com consentimento dos autores, a divulgação de textos literários 
de forma digital, tal como está a ser feito com textos literários açorianos nos 
Cadernos de Estudos Açorianos, tem-se mostrado muito benéfica por ter 
atraído bastante interesse por parte dos utentes. 

7.º Evitar que as burocracias ministeriais e governamentais impeçam 
a imediata consecução deste projeto, pelo que deverá ser nomeada uma 
comissão de sábios para definir em detalhe este projeto, seu cronograma e 
custos. 

 
6. TEMAS 2013 SEIA  

1. Lusofonia no mundo - LÍNGUA, LINGUÍSTICA E LITERATURA  
1.1.  Língua portuguesa como Língua de Identidade e Criação 
1.2.  Linguísticas lusófonas 
1.3.  Literaturas lusófonas 
1.4.  Diversidades da Língua Portuguesa no tempo e no espaço 
1.5.  Unidade das escritas lusófonas 
1.6.  Língua Portuguesa nos Mídia e no Ciberespaço 
1.7.  Língua Portuguesa como Língua de Ciência 
1.8.  Língua Portuguesa nos Grandes Espaços (linguísticos, económicos, 
etc.) 
1.9.  Língua Portuguesa: Ensino e currículos 
1.10.  Política da Língua nos países de fala lusófona 
1.11.  Outros temas 

2. A açorianidade 
2.1.  Literatura de matriz açoriana e seus autores 
2.2.  A mulher nas letras (nos Açores e no mundo) 
2.3.  AÇORIANOS EM MACAU E EM TIMOR - D. Arquimínio da Costa, D. 
Manuel Bernardo de Sousa Enes, D. João Paulino de Azevedo e Castro, D. 
José da Costa Nunes e D. Paulo José Tavares, (bispos açorianos em Macau), 
Áureo da Costa Nunes de Castro, João Paulino de Azevedo e Castro, José 
Machado Lourenço, Silveira Machado 
2.4.  Revisitar a Literatura de Autores estrangeiros sobre os Açores por 
exemplo: 

· Ashe, Thomas/Haydn, Joseph (1813): History of the Azores, or Western Islands, 
containing an account of the Government, Laws, and Religion, the Manners, Ceremonies, 
and Character of the Inhabitants and demonstrating the importance of these valuable 
islands to the British Empire, illustrated by Maps and other Engravings, London:  

·  Joseph / Henry Bullar (1841): A winter in the Azores: and a summer at the baths of the 
Furnas, vol. I, London: John van Voorst [vol. II com as mesmas referências bibliográficas]. 

·   Borges de F. Henriques (1867): A trip to the Azores or Western Islands, Boston: Lee 
and Shepard. 

· Mark Twain (1899): The Innocents Abroad, Vol. I, NY; London: Harper & Brothers 
Publishers. 

· John Updike “Azores”, Harper’s Magazine, March 1964, pp 11-37 
· Mark Twain, "Innocents abroad" (capítulos sobre os Açores, Faial), CAP.V/VI 
· Maria Orrico "Terra de Lídia", 
· Romana Petri "O Baleeiro dos Montes" e "Regresso à ilha", 
·  António Tabucchi "Mulher de Porto Pim" 

2.5. Perspetivas e projetos (editoriais e outros) 
3. Tradutologia. Literatura lusófona, tradução de e para português 
4. Homenagem a autores 

4.1.  Arquipélago da Escrita [Açores]: HOMENAGEM a Álamo de 
Oliveira (Autor Convidado 2013) 
4.2.  Homenagem a Vergíl io Ferreira  

 
7. LISTA DE ORADORES, PRESENCIAIS, CONVIDADOS E ORGANIZAÇÃO 

1. AFONSO TEIXEIRA 
FILHO 

Universidade São Paulo, Brasil Os Lusíadas Em Mirandês 1.11 

2. ÁLAMO OLIVEIRA Escritor Convidado Madalena Férin 2.2 

3. ALEXANDRE LUÍS Univ Beira Interior O Reforço Da Imagem Da 
Portugalidade Pelo Estado Novo: A 
Cartada Lusotropicalista 

1.11 

4. CARLA LUÍS Univ Beira Interior O Reforço Da Imagem Da 
Portugalidade Pelo Estado Novo: A 
Cartada Lusotropicalista 

 

5. ANA PAULA 
ANDRADE 

Conservatório Regional De 
Ponta Delgada 

2 Recitais Do Cancioneiro Açoriano  

6. ANABELA SARDO Instituto Politécnico Da Guarda Escritores Da Madeira E Dos 
Açores No Projeto “Horizontes 
Insulares”: Por Isso Voltarei De 
Carlos Alberto Machado E Os 
Monstros De Ana Teresa Pereira 

1.3  

ANABELA SARDO Instituto Politécnico Da Guarda  Cinco Dias, Cinco Noites (Manuel 
Tiago / Álvaro Cunhal): A Literatura 
“Comprometida” Como Forma 
Superior De Ser E Entender O 
Mundo 

1.3 

7. CAROLINA 
CONSTÂNCIA  

Conservatório Regional De 
Ponta Delgada 

2 Recitais Do Cancioneiro Açoriano  

8. CHRYS 
CHRYSTELLO 

AICL Literatura E Açorianidade, Álamo 
Oliveira 

2.1 

9. CÍCERO V SANTOS (Brasil) Presencial  

10. CONCEIÇÃO 
CASTELEIRO 

(Lisboa) Presencial  

11. CONCHA ROUSIA AGLP Academia Galega Da L P (Painel Das Academias) 1.10 

12. D’SILVAS FILHO (Portugal) Presencial  
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13. EDUARDO 
MENDONÇA 

(Portugal) Presencial  

14. ELISA BRANQUINHO  Instituto Politécnico Da Guarda 
E ES Seia 

Cinco Dias, Cinco Noites (Manuel 
Tiago): A Literatura “Comprometida” 
Como Forma Superior De Ser E 
Entender O Mundo 

 

15. FLÁVIO FERREIRA Esc. Sup. Estudos Industriais  
Gestão, Instº Politécº. Porto 

Presencial  

16. FRANCISCO 
MADRUGA 

Editor Calendário De Letras Presencial  

17. HELENA 
ANACLETO-MATIAS 

ISCAP – IPP / FLUP Presencial  

18. HELENA 
CHRYSTELLO 

AICL Moderadora   

19. HENRIQUE 
CONSTÂNCIA 

Conservatório Regional Ponta 
Delgada 

2 Recitais Do Cancioneiro Açoriano  

20. ISA SEVERINO Instituto Politécnico Da Guarda  Florbela Da Confissão Do Diário À 
Reinvenção De Si 

1.3 

21. JOÃO CHRYSTELLO AICL Apoio Técnico Secretariado  

22. JOÃO MALACA 
CASTELEIRO 

Academia Das Ciências De 
Lisboa 

(Painel Das Academias) 1.10 

23. JOÃO  CONSTÂNCIA ICPD Açores Presencial  

24. JOSÉ LOPES 
MOREIRA FILHO 

Universidade São Paulo, Brasil Extração De Palavras-Chave Em 
Textos De Língua Portuguesa Para 
Criação Automática De Atividades 
De Leitura 

1.9 

25. LUCIANO PEREIRA Instituto Politécnico De Setúbal Contributos Mitríacos No Culto Do 
Divino Espírito Santo E Algumas 
Das Suas Expressões Na Literatura 
Tradicional. 

1.3 

26. LUÍS 
MASCARENHAS 
GAIVÃO 

Universidade De Coimbra Língua Portuguesa: De Colonial, 
Global E Transcultural A Localizada, 
Do Sul E Com Crescente Valor 
Económico. 

1.1 

27. LUÍSA RIBEIRO Escritora Açoriana Caderno De Caligraphia E Outros 
Poemas A Marga 

2.1 

28. LURDES MATIAS XX Presencial  

29. Mª SARAIVA de 
MENEZES 

(Portugal) Presencial  

30. Mª HELENA 
ANÇÃ+TATIANA 
GUZEVA 

Universidade De Aveiro Língua Portuguesa E Lusofonia: Na 
Voz De Universitários  

1.6 

31. MÁRIO MELEIRO Instituto Politécnico Da Guarda Antedatações Ao Dicionário Houaiss 
Da Língua Portuguesa. 

1.1 

32. NEIDE FERREIRA 
GASPAR 

Universidade De São Paulo, 
Brasil 

Reflexões Sobre Termos 
Culturalmente Marcados Em Duas 
Traduções Para O Francês De 
Gabriela, Cravo E Canela 

3 

33. NORBERTO ÁVILA Escritor Açoriano Dois Irmãos Gémeos De Santa 
Comba E Outras Histórias 

2.1 

34. ORLANDO 
FERNANDES 

Vice-Presidente Instº Politécnico 
Porto  

Presencial  

35. PERPÉTUA SANTOS 
SILVA 

CIES-IUL Língua Portuguesa No Espaço 
Jurídico De Macau 

1.8 

36. RAQUEL MACHADO Conservatório Reg. De Ponta 
Delgada 

Recitais Do Cancioneiro Açoriano  

37. RAUL GAIÃO  Colaborador Do Dicionário LP 
Academia Das Ciências E 
Dicionário Houaiss Língua 
Portuguesa. 

D. José Da Costa Nunes: O 
Missionário Do Oriente - 
Evangelização E Aprendizagem De 
Línguas 

2.3 

RAUL GAIÃO Idem Cozinhaçam Di Macau E Língua 
Maquista 

1.8 

38. ROLF KEMMLER UTAD (Univ De Trás-os-Montes 
E Alto Douro) 

Notas Sobre A Perceção Dos 
Açores No Mundo Anglófono 
Novecentista Iii: Edward Boid E A 
Description Of The Island Of St. 
Michael (1835) 

2.4 

39. SIMONA VERMEIRE Universidade Do Minho Devir Genético E Desvio Geográfico 
Da Jangada Ibérica 

1.1 

40. TATIANA GUZEVA + 
M HELENA ANÇÃ 

Universidade De Aveiro Língua Portuguesa No Ciberespaço: 
Difusão, Crescimento E Valores 

1.9 

41. VASCO PEREIRA DA 
COSTA 

Escritor Açoriano Sessão De Poesia  

42. ZAIDA FERREIRA Instituto Politécnico Da Guarda  Cinco Dias, Cinco Noites (Manuel 
Tiago / Álvaro Cunhal): A Literatura 
“Comprometida” Como Forma 
Superior De Ser E Entender O 
Mundo 

 

43. ZÉLIA BORGES Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 

Cada Terra Com Seu Uso, Cada 
Roca Com Seu Fuso  

1.8 

44. ZILDA ZAPPAROLI Universidade De São Paulo, 
Brasil 

Unidade Na Diversidade: A Língua 
Oral Do Português Variante 
Brasileira 

1.4 

MODERADORES: 
CHRYS CHRYSTELLO SESSÃO 5  
VASCO PEREIRA DA COSTA SESSÃO 7 
HELENA CHRYSTELLO SESSÃO 8  
LUCIANO PEREIRA SESSÃO 10 
CONCHA ROUSIA SESSÃO 12  
ANABELA SARDO SESSÃO 14 
ROLF KEMMLER SESSÃO 17  
ÁLAMO OLIVEIRA SESSÃO 18  
FRANCISCO MADRUGA SESSÃO 19 

SUPLENTES:  
PERPÉTUA SANTOS SILVA / Mª ZÉLIA BORGES /LUÍS M GAIVÃO/RAUL GAIÃO /Mª HELENA ANÇÃ 
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8. HORÁRIO 20º COLÓQUIO 15-18 OUT.º 2013  

15 outubro terça-feira 

20.00    JANTAR DE BOAS VINDAS NA QUINTA DO CRESTELO (13.00€) 

16 outubro quarta-feira 
10.15 ABERTURA DA MOSTRA DE ARTESANATO 

10.30 VÍDEOS PROMOCIONAIS AICL / SEIA / IPG 

11.00 SESSÃO 1 DISCURSOS FORMAIS DE ABERTURA (MESA PRESIDENTE IPG, PRESIDENTE 
DA C M SEIA, PRESIDENTE AICL, DIRETOR ESTH; ESCRITOR CONVIDADO ÁLAMO) 

12.00 SESSÃO 2 POESIA CHRYS CHRYSTELLO/LUCIANO PEREIRA 

12.15 SESSÃO 3 RECITAL VOCAL Nº 1 ANA PAULA ANDRADE (PIANO), HENRIQUE CONSTÂNCIA 
(VIOLONCELO), CAROLINA CONSTÂNCIA (VIOLINO) E A SOPRANO RAQUEL MACHADO, DO 
CONSERVATÓRIO REGIONAL DE PONTA DELGADA 

13.00 ALMOÇO NA CANTINA DA ESTH (CUSTO +- 5.00€) 

15.15 SESSÃO 4 POESIA CONCHA ROUSIA 

 
15.30 
15.50 

SESSÃO 5 ACADEMIAS 20’ CADA MODERADOR 1: CHRYS CHRYSTELLO 
1 JOÃO MALACA CASTELEIRO, ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE LISBOA 
3 CONCHA ROUSIA, AGLP; ACADEMIA GALEGA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

16.10 DEBATE E PAUSA 

16.45 SESSÃO 6 DE POESIA ÁLAMO OLIVEIRA  

 
17.00 
17.15 
17.30 
17.45 

SESSÃO 7 TEMA 1.8, 15’ CADA MODERADOR 2: VASCO PEREIRA DA COSTA 
4 RAUL GAIÃO, INVESTIGADOR, 1.8. COZINHAÇAM DI MACAU E LÍNGUA MAQUISTA  
5 PERPÉTUA S. SILVA, 1.8. LÍNGUA PORTUGUESA NO ESPAÇO JURÍDICO DE MACAU 
6 ZÉLIA BORGES, , 1.8. CADA TERRA COM SEU USO, CADA ROCA COM SEU FUSO  
7 AFONSO TEIXEIRA FILHO, UNI S. PAULO, 1.1. OS LUSÍADAS EM MIRANDÊS  

18.00  DEBATE  

19.30 JANTAR NA QUINTA DO CRESTELO (13.00€) 

17 outubro quinta-feira 
 
10.00 

 
10.15 
10.30 
 
10.45 

SESSÃO 8, TEMAS 1.4/1.9/1.11/2.3, 15’ CADA MODERADOR 3: HELENA CHRYSTELLO 
8 MARIA HELENA ANÇÃ, 9 TATIANA GUZEVA, UNI AVEIRO 1.9 LÍNGUA PORTUGUESA NO 
CIBERESPAÇO: DIFUSÃO, CRESCIMENTO E VALORES 
10 ZILDA ZAPPAROLI, UNI S. PAULO, 1.4 A LÍNGUA ORAL VARIANTE BRASILEIRA 
11 ALEXANDRE LUÍS, E 12 CARLA LUÍS, UNI BEIRA INTERIOR, 1.11 O REFORÇO DA IMAGEM 
DA PORTUGALIDADE PELO ESTADO NOVO: A CARTADA LUSOTROPICALISTA 
4 RAUL GAIÃO, INVESTIGADOR 2.3. D. JOSÉ DA COSTA NUNES: O MISSIONÁRIO DO 
ORIENTE: EVANGELIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

11.00 DEBATE E PAUSA 

11.30 SESSÃO 9 POESIA VASCO PEREIRA DA COSTA 

11.45 VÍDEO HOMENAGEM ÁLAMO OLIVEIRA 

 
12.00 
12.20 
12.40 

SESSÃO 10 AÇORIANIDADES 20’ CADA MODERADOR 4: LUCIANO PEREIRA 
12 LUÍSA RIBEIRO, ESCRITORA, 2.1. CADERNO DE CALIGRAPHIA E OUTROS POEMAS  
13 ÁLAMO OLIVEIRA, ESCRITOR, 2.2. MADALENA FÉRIN 
14 CHRYS CHRYSTELLO, AICL, 2.1. LITERATURA E AÇORIANIDADE, ÁLAMO  

 Debate e pausa 

13.30 ALMOÇO NA CANTINA DA ESTH (CUSTO +- 5.00€) 

15.00 SESSÃO 11 PASSEIO CULTURAL 

20.00 JANTAR NA QUINTA DO CRESTELO (13.00€) 

18 outubro sexta-feira 

 
09.30 
 
09.45 

 
10.00 
10.15 

SESSÃO 12 TEMA 1.3, 15’ CADA MODERADOR 5: CONCHA ROUSIA  
15 ANABELA SARDO, IP GUARDA, 1.3. ESCRITORES DA MADEIRA E DOS AÇORES NO 
PROJETO “HORIZONTES INSULARES”:  
16 LUCIANO PEREIRA, IP SETÚBAL, 1.3 CONTRIBUTOS MITRÍACOS NO CULTO DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO E ALGUMAS DAS SUAS EXPRESSÕES NA LITERATURA TRADICIONAL. 
17. ISA SEVERINO, 1.3 FLORBELA – DA CONFISSÃO DO DIÁRIO À REINVENÇÃO DE SI 
15 ANABELA SARDO, ,18 ELISA BRANQUINHO 19 ZAIDA FERREIRA, IP GUARDA, 1.3 CINCO 
DIAS, CINCO NOITES (MANUEL TIAGO/ÁLVARO CUNHAL): A LITERATURA 
“COMPROMETIDA” COMO FORMA SUPERIOR DE SER E ENTENDER O MUNDO 

10.30 DEBATE E PAUSA 

11.00 SESSÃO 13 POESIA LUÍSA RIBEIRO 

 
11.15 
 
11.30  

SESSÃO 14, TEMA 1.1, 15’ CADA MODERADOR 6: ANABELA SARDO  
21 MÁRIO MELEIRO, IP GUARDA, 1.1 ANTEDATAÇÕES AO DICIONÁRIO HOUAISS DA 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
22 SIMONA VERMEIRE, UNI MINHO, 1.1 DEVIR GENÉTICO E DESVIO GEOGRÁFICO DA 
JANGADA IBÉRICA 

11.45 DEBATE E PAUSA 

12.15 SESSÃO 15 (ANABELA SARDO, CHRYS CHRYSTELLO E JUDITE JORGE) ENTREGA DO 
PRÉMIO AICL AÇORIANIDADE 2013 EM HOMENAGEM A JUDITE JORGE  

12.45 SESSÃO 16, RECITAL INSTRUMENTAL Nº 2 ANA PAULA ANDRADE (PIANO), CAROLINA 
CONSTÂNCIA (VIOLINO), HENRIQUE CONSTÂNCIA (VIOLONCELO), CONSERVATÓRIO DE 
PONTA DELGADA 

13.30 ALMOÇO NA CANTINA DA ESTH (CUSTO +- 5.00€) 

 
15.30 
 
15.45 
 
16.00 

SESSÃO 17 TEMA 1.8/1.6, 15’ CADA MODERADOR 7: ROLF KEMMLER 
 23 JOSÉ MOREIRA FILHO, UNI S. PAULO, 1.9 EXTRAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE EM TEXTOS 
PARA CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ATIVIDADES DE LEITURA  
8 MARIA HELENA ANÇÃ, UNI AVEIRO 9 TATIANA GUZEVA, 1.6 LÍNGUA PORTUGUESA E 
LUSOFONIA: NA VOZ DE UNIVERSITÁRIOS PORTUGUESES E BRASILEIROS  
20 NORBERTO ÁVILA, DRAMATURGO, 1.1. IRMÃOS GÉMEOS DE SANTA COMBA  

16.15 DEBATE E PAUSA 

 
16.45 
 
17.00 
 
 
17.15 

SESSÃO 18 TEMAS 1.1/2.4/3 - MODERADOR 8: ÁLAMO OLIVEIRA 
24 LUÍS M GAIVÃO, UNI COIMBRA, 1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: DE COLONIAL, GLOBAL E 
TRANSCULTURAL A LOCALIZADA, DO SUL E COM CRESCENTE VALOR ECONÓMICO. 
25 NEIDE F. GASPAR, TEMA 3 REFLEXÕES SOBRE TERMOS CULTURALMENTE MARCADOS 
EM DUAS TRADUÇÕES PARA O FRANCÊS DE GABRIELA, CRAVO E CANELA 
26 ROLF KEMMLER, UNI UTAD 2.4. NOTAS SOBRE A PERCEÇÃO DOS AÇORES NO MUNDO 
ANGLÓFONO NOVECENTISTA III: EDWARD BOID E A DESCRIPTION OF THE ISLAND OF ST. 
MICHAEL (1835) 

17.30 DEBATE E PAUSA 
18.00 SESSÃO 19 MODERADOR 9: FRANCISCO MADRUGA  

ENCERRAMENTO, ENTREGA DE CERTIFICADOS, FOTO DE GRUPO  
20.00 JANTAR DE DESPEDIDA NA QUINTA DO CRESTELO (15.00€) 

MODERADORES: CHRYS CHRYSTELLO SESSÃO 5 /VASCO PEREIRA DA COSTA SESSÃO 7  
HELENA CHRYSTELLO SESSÃO 8 / LUCIANO PEREIRA SESSÃO 10 
CONCHA ROUSIA SESSÃO 12 /ANABELA SARDO SESSÃO 14 
ROLF KEMMLER SESSÃO 17 /ÁLAMO OLIVEIRA SESSÃO 18 /FRANCISCO MADRUGA SESSÃO 19 

SUPLENTES: PERPÉTUA S SILVA / Mª ZÉLIA BORGES /LUÍS M GAIVÃO/RAUL GAIÃO /Mª HELENA ANÇÃ 
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9. ORADORES, PRESENCIAIS, CONVIDADOS E ORGANIZAÇÃO 

 
1) AFONSO TEIXEIRA FILHO, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT, 

LEUVEN,  BÉLGICA, BRASIL 

 
AFONSO TEIXEIRA FILHO, Brasileiro, casado, 52 anos. 
Doutor em Estudos da Tradução pela Universidade de São Paulo (USP). Defendeu 
tese de doutoramento sobre a obra Finnegans Wake de James Joyce. É tradutor 
profissional, exercendo, atualmente, pesquisa sobre as traduções para o português 
do poema de John Milton, Paraíso perdido, na Katholieke Universiteit de Leuven, 
Bélgica. Paralelamente, realiza pesquisa em Filologia Românica, sobre o romance 
ibérico, com atenção especial para a língua mirandesa. 
 
TEMA 1.11 OS LUSÍADAS EM MIRANDÊS, AFONSO TEIXEIRA FILHO, KATHOLIEKE 

UNIVERSITEIT, LEUVEN, BÉLGICA, BRASIL 
 

A tradução de Fracisco Niebro do poema Os Lusíadas de Luís de Camões 
para o mirandês é uma empresa que surpreende não apenas pelo labor, mas 
também pela qualidade. 

A tradução é tão bem feita que se poderia crer um texto original. O tradutor 
teve de buscar termos corriqueiros para traduzir termos mais eruditos, uma vez que 
o mirandês era uma língua formada por aldeãos e camponeses isolados em um 
mundo rural.  
 Muitas dificuldades, de difícil contorno, devem ter atrapalhado o serviço do 
tradutor. Por exemplo, os termos náuticos que se encontram por toda parte em Os 
Lusíadas, muitos deles desconhecidos de um povo que vive distante do mar? E 
quanto ao vernáculo? Não há bons dicionários de mirandês. O mais completo talvez 
seja o Pequeno vocabulário mirandês-português, de Moisés Pires, com pouco mais 
de 12 mil palavras. Como, então, lidar com a riqueza vocabular do poema de 
Camões? 

 Inúmeras palavras que se encontram hoje em textos literários em mirandês 
são termos forjados a partir do português. Há nesses textos palavras de origem 
duvidosa. Alguma vez, algum mirandês tê-las-ia dito? Não há como saber. 
 Forjam-se palavras em mirandês aplicando-se determinadas regras, como, 
por exemplo, substituindo-se o prefixo des- pelo ç-: “çtruir” (destruir), “çpuntar” 
(despontar), etc.; ou o prefixo em- por am-: “ampalhar” (empalhar), etc.; 
palatalizando-se a L inicial latina (“llobo”, lobo) e mantendo-se a N intervocálica do 
latim (“lluna”, lua).  
 Pretendemos demonstrar, em nossa exposição, alguns exemplos de como 
o tradutor lidou com esses problemas ao verter o poema de Camões.  
Ao evitar, na maioria das vezes, a incorporação do léxico português ao mirandês, 
evitou também o processo de enriquecimento da língua, o qual se dá, acima de tudo 
por meio das traduções. 
 
JÁ PARTICIPOU NO 18º COLÓQUIO DA LUSOFONIA EM OURENSE, GALIZA 2012 

 
2. ÁLAMO OLIVEIRA, ESCRITOR CONVIDADO 2013, TERCEIRA, AÇORES 
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ÁLAMO OLIVEIRA (José Henrique do) nasceu na Freguesia do Raminho – 
Terceira, Açores – maio de 1945. Fez o Curso de Filosofia no Seminário de Angra e 
o serviço militar na Guiné-Bissau (1967/69). 
Foi catalogador na Biblioteca Pública e Arquivo de Angra (1970/71); Funcionário 
Administrativo no Departamento Regional de Estudos e Planeamento.  
Em 1982, foi transferido para a Direção Regional da Cultura e, após a aposentação, 
foi convidado a colaborar, até 2010, na Direção Regional das Comunidades. 
É sócio fundador do Alpendre - grupo de teatro (1976), onde tem sido diretor 
artístico e encenador. 
Tem 36 livros com poesia, romance, conto, teatro e ensaio. Está representado em 
mais de uma dezena de antologias de poesia e de ficção narrativa.  
O seu romance Até Hoje Memórias de Cão, em 3ª edição, recebeu, em 1985, o 
prémio «Maré Viva», da Câmara Municipal do Seixal. 
 Em 1999, recebeu o prémio «Almeida Garrett/Teatro» com a peça A Solidão da 
Casa do Regalo. 
Tem poesia e prosa traduzidas para inglês, francês, espanhol, italiano, esloveno e 
croata. O seu romance Já Não Gosto de Chocolates está traduzido e publicado em 
inglês e em japonês. 
 
Em abril de 2002, o Programa de Estudos Portugueses/ Portuguese Studies 
Program, da Universidade da Califórnia em Berkeley, convidou-o, na qualidade de 
«escritor do semestre», para lecionar a sua própria obra aos estudantes de Língua 
Portuguesa, sendo o primeiro português a receber tal distinção. 
Com algumas incursões na área das artes plásticas (exposições individuais e 
coletivas em Angra, Ponta Delgada, Lisboa, Porto e Guiné-Bissau, nas décadas de 
60 a 80), criou mais de uma centena de capas para livros. 
Em 2010, foram-lhe conferidas as seguintes distinções: Insígnia Autonómica de 
Reconhecimento do Governo Regional dos Açores e Grau de Comendador da 
Ordem de Mérito da Presidência da República.  
 

 

POESIA 
A Minha Mão Aberta (opúsculo), 1968 
Pão Verde, 1971 (esgotado) 
Poemas de(s)Amor, 1973 (esgotado) 
Fábulas, 1974 (esgotado) 
Os Quinze Misteriosos Mistérios, 1976 (esgotado) 
Cantar o Corpo, 1979 (esgotado) 
Eu Fui ao Pico Piquei-me, 1980 (esgotado) 
Itinerário das Gaivotas, 1982 – ed. DRAC (esgotado) 
Nem Mais Amor que Fogo (em parceria com Emanuel Jorge Botelho), 1983 
Triste Vida Leva a Garça (antologia 1967/81), 1984 – ed. Ulmeiro 
Textos Inocentes, 1986 (esgotado) 
Erva-Azeda, 1987 (esgotado) 
Impressões de Boca, 1992 – ed. DRAC (esgotado) 
António, Porta-te como uma Flor, 1998 – ed. Salamandra 
Memórias de Ilha em Sonhos de História (poemas sobre aguarelas de Álvaro 
Mendes), 2000 
Cantigas do Fogo e da Água (quadras sobre aguarelas de Álvaro Mendes), 2001 
Andanças de Pedra e Cal 2010 

TEATRO 
Um Quixote – 2ª edição, 1974 (esgotado) 
Morte ou Vida do Poeta, 1974 (esgotado) 
Manuel, Seis Vezes Pensei em Ti, 2ª edição, 1994 – ed. Jornal de Cultura 
(esgotado) 
Uma Hortênsia para Brianda, 1981 – sep. Revista «Atlântida» (esgotado) 
Sabeis quem É este João? 1984 – sep. Revista «Atlântida» (esgotado) 
Missa Terra Lavrada, 1984 – ed. DRAC (esgotado) 
Os Sonhos do Infante, 2ª edição, 1995 – ed. Jornal de Cultura (esgotado) 
Morte que Mataste Lira (musical com Carlos Alberto Moniz) – ed. CD, 1999 
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A Solidão da Casa do Regalo e Almeida Garrett-Ninguém, 2000 – ed. Salamandra 
Quatro Prisões Debaixo de Armas e o Quadrado, 2012. Ed. Autor. 
ROMANCE 
Burra Preta com uma Lágrima – 2ª edição, 1995 – ed. Salamandra 
Até Hoje Memórias de Cão, 1986 – ed. Ulmeiro; 1988 – ed. Signo; 2003 – ed. 
Salamandra 
Pátio d’Alfândega Meia-Noite, 1992 – ed. Vega 
Já não Gosto de Chocolates, 1999 – ed. Salamandra;  
versão inglesa, 2006 – ed. Portuguese Heritage Publications of California, Inc.;  
versão japonesa, 2008 – ed. Random House Kodansha 
CONTO 
Contos com Desconto, 1991 – ed. Instituto Açoriano de Cultura (esgotado) 
Com Perfume e com Veneno, 1997 – ed. Salamandra 
Caneta de Tinta Permanente na Poesia Popular" 2012, homenagem ao cantador 
popular terceirense Manuel Caetano Dias, mais conhecido por "caneta". 
ENSAIO 
Almeida Firmino / Poeta dos Açores, 1978 – ed. DRAC (esgotado) 
Olá, Pobreza! 1996 – ed. Jornal de Cultura (esgotado) 
Antologias entre outras mais antigas 
 In Antologia (Bilingue) Autores Açorianos Contemporâneos, ed. Calendário de 
Letras/AICL, VN de Gaia, 2011   
In Antologia (Monolingue) Autores Açorianos Contemporâneos, ed. Calendário de 
Letras/AICL, VN de Gaia, 2012. 
VÍDEOS DO AUTOR EM  
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YG5KN9D0IX4  
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZUTHTRKXOIG  

 
É SÓCIO DA AICL. 
 
ESTEVE PRESENTE NA GALIZA 2012 E NA MAIA 2013 
 

TEMA 2.2. APRESENTA TEMA PEDIDO DE LEITURA: A POESIA DE MADALENA 

FÉRIN, ÁLAMO OLIVEIRA, ESCRITOR AÇORIANO 
 
Ninguém pode calcular o peso do silêncio sobre o tempo. Até o olhar desfoca 
perdendo as linhas principais do corpo. Depressa se perdem os que pareciam ser 
sinais imortais e inesquecíveis. Morre-se há cinquenta anos, há duas semanas, há 
doze horas e a capacidade de vestir quem morre com o nevoeiro do silêncio é a 
mesma de sempre. Madalena Férin morreu há três anos. Apenas. O peso do 
silêncio que cai sobre ela é simplesmente escandaloso. Mas é assim que se cumpre 
o destino de tantos outros, até daqueles que, aparentemente, deixaram maior 
visibilidade literária. 
Madalena Férin pertence a uma família que marcou os Açores e Portugal em quase 
todo o século XX: Fernando Monteiro (engenheiro), Armando Monteiro (filósofo e 
poeta), Jacinto Monteiro (sacerdote e historiador), Madalena Férin (licenciada em 
Filosofia e técnica superior do Instituto de Meteorologia e Geofísica em Lisboa), 
José Nuno da Câmara Pereira (artista plástico de projeção internacional).  
Nascidos na ilha de S, Miguel, foram viver, ainda crianças, para Santa Maria – ilha 
onde o pai exerceu, simbolicamente, as funções de animador e de adido cultural 
 

 
3. ALEXANDRE LUÍS E  
4. CARLA LUÍS, UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

 
CARLA SOFIA GOMES XAVIER LUÍS nasceu em Lamego, em 1977. É 

licenciada em Português e Inglês (ensino de) pela Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro.  

É mestre em Língua, Cultura Portuguesa e Didática pela Universidade da Beira 
Interior e doutorada em Letras (Linguística Literária Portuguesa) pela mesma 
instituição. 

 É Professora Auxiliar no Departamento de Letras da UBI, Investigadora no 
Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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Colaboradora no Centro de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas de Lisboa 
e Sócia da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia.  

Tem lecionado variadas cadeiras, de 1.º e 2.º ciclos, nas áreas da Linguística, da 
Literatura e da Cultura Portuguesas, da Língua e Literatura Inglesas e 
desempenhando ainda a função de Supervisora de Estágios Pedagógicos nas 
vertentes do Português e do Inglês.  

De sublinhar, ademais, não só a sua participação em distintos eventos científicos 
em Portugal e no Estrangeiro, mas também a sua colaboração em Revistas e 
Jornais de expressão nacional e internacional.  

É membro do Conselho Editorial da Revista...à Beira (Departamento de Letras 
da UBI), do Conselho Editorial da UBILETRAS (UBI), da Comissão 
Científica/Revisão Científica da Revista Egitania Sciencia (I P da Guarda) e da 
Comissão do Curso de Mestrado em Estudos Didáticos, Literários e Culturais.  

Da lista das suas últimas publicações, destacamos Língua e Estilo: um Estudo 
da Obra Narrativa de Mário Cláudio, Vila Real, Centro de Estudos em Letras e 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, (com o apoio da FCT), 2011. 

 
É SÓCIO DA AICL. 
 
PARTICIPOU NO COLÓQUIO NA GALIZA 2012 
 
ALEXANDRE ANTÓNIO DA COSTA LUÍS nasceu no Canadá. É licenciado em 

História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Bom com Distinção, 
17 valores), onde arrecadou os prémios Curricular Feijó e Geraldes Freire, e antigo 
bolseiro da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Obteve os 
graus de mestre em História Moderna (Muito Bom, por unanimidade) e de doutor em 

História (Aprovado com Distinção e Louvor, por unanimidade) igualmente na 
Universidade de Coimbra.  

É Professor Auxiliar na Universidade da Beira Interior,  
Exerce também os cargos de Diretor do Mestrado em Estudos Ibéricos, de 

Membro do Conselho Científico da Faculdade de Artes e Letras, de Representante 
do C.C. na Comissão de Qualidade da FAL, de Coordenador de Mobilidade 
(Estudos Ibéricos) e de Membro das seguintes Comissões de Curso: Licenciatura 
em Ciência Política e Relações Internacionais, Mestrado em Estudos Ibéricos e 
Mestrado em Ciência Política.  

Faz parte do Conselho Editorial da Revista...à Beira (Departamento de Letras da 
Universidade da Beira Interior), do Conselho Editorial da UBILETRAS (Revista 
Online do Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior) e da Comissão 
Científica/Revisão Científica da Revista Egitania Sciencia (Instituto Politécnico da 
Guarda).  

É Investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade 
de Coimbra, Membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa 
(Secção de História) e Sócio da Associação Internacional dos Colóquios da 
Lusofonia. 

 Tem orientado e arguido diversas teses de Doutoramento e de Mestrado. De 
sublinhar, ademais, não só a sua participação em variadíssimos eventos científicos 
em Portugal e no Estrangeiro, mas também a sua colaboração em Revistas e 
Jornais de expressão nacional e internacional.  

O seu principal trabalho de investigação corresponde à sua dissertação de 
doutoramento intitulada Na Rota do Império Português (da Formação da 
Nacionalidade ao Apogeu Imperial Manuelino), Coimbra, FLUC, 2008 

 
É SÓCIO DA AICL. 
 
PARTICIPOU NO COLÓQUIO NA GALIZA 2012 
 
TEMA 1.11 O REFORÇO DA IMAGEM DE PORTUGAL PELO ESTADO NOVO: A 

CARTADA LUSOTROPICALISTA, ALEXANDRE ANTÓNIO DA COSTA LUÍS, UNIVERSIDADE 

DA BEIRA INTERIOR E CENTRO DE HISTÓRIA DA SOCIEDADE E DA CULTURA DA UNIV. DE 

COIMBRA  (ALUIS@UBI.PT), CARLA SOFIA GOMES XAVIER LUÍS, UNIVERSIDADE DA BEIRA 

INTERIOR E CENTRO DE ESTUDOS EM LETRAS DA UTAD, (CXAVIER@UBI.PT) 
Palavras-chave: Estado Novo; Gilberto Freyre; Império Português; 

Lusotropicalismo; Oliveira Salazar.  
 
Resumo: Para o Estado Novo, o Ultramar constituía, sem dúvida, um dos 

principais pilares do nacionalismo português, uma vez que era encarado, pelo 
mencionado regime, como a máxima exemplificação do engenho e da criatividade 
lusitanas, isto é, como a mais acabada ilustração da vocação missionária, 
civilizadora e espiritual do País. Opinava-se, inclusivamente, que este último não 
podia conceber-se sem as colónias, ardilosamente metamorfoseadas em Províncias 
Ultramarinas, as quais permitiam alimentar a ideia de um Portugal dotado de 

http://www.lusofonias.net/
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avultada dimensão territorial. Caso fosse esvaziado dos seus espaços da Ásia e da 
África, muitos acreditavam que Portugal ficaria irremediavelmente condenado a 
formar uma pequena nação da Europa, um simples país periférico sem influência lá 
fora e com risco de perder a própria independência. Pois bem, o presente estudo 
destina-se, em especial, à exposição de algumas reflexões acerca do reforço da 
imagem da portugalidade deliberadamente promovido pelo Salazarismo depois do 
fim da Segunda Guerra Mundial, em resposta aos ventos da descolonização que 
sopravam com crescente intensidade na cena internacional. A fim de travar a 
ameaça que era atribuída a este fenómeno geopolítico, o Estado Novo, que também 
estava preocupado com a sua própria sobrevivência, procedeu, a par das reformas 
incrementadas por via jurídica, à instrumentalização de determinados aspetos do 
luso-tropicalismo, o qual, fruto da sua paternidade estrangeira (brasileira) e, 
portanto, da circunstância de constituir uma sedutora tese oriunda do exterior do 
regime, se prestava excelentemente a ser manuseado pelo regime salazarista como 
ferramenta e peça nuclear de uma espécie de “operação de cosmética” direcionada 
para a promoção de uma dada ideia/imagem positiva de Portugal. Num quadro em 
que as autoridades expunham um País liberto (“nominalmente”) da condição de 
Império e como feitor de uma colonização benigna, o hino à portugalidade passava, 
por exemplo, pela nossa afirmação como entidade pluricontinental una, fraterna e 
indivisível, pela exaltação da especificidade da presença lusíada nos Trópicos, pela 
orientação cristã, pela ausência de preconceitos rácicos, pela igualdade perante a lei 
e pela partilha da língua. 

 

 
5. ANA PAULA ANDRADE, PRESIDENTE CONSELHO EXECUTIVO, 

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE PONTA DELGADA, AÇORES 

  

ANA PAULA ANDRADE [CONSTÂNCIA] 1964) – Nasceu em P. Delgada onde 
concluiu o curso geral de música no Conservatório Regional, tendo tido como 
professora Margarida Magalhães de Sousa (composição) e Natália Silva (piano). Em 
1987 terminou o curso Superior de Piano no Conservatório Nacional (Lisboa), na 

classe da professora Melina Rebelo e no ano seguinte o curso superior de 
composição, tendo sido aluna dos compositores C. Bochmann, Constança 
Capedeville, Álvaro Salazar e Joly Braga Santos. 
Paralelamente estudou órgão na classe do Professor Simões da Hora, tendo 
realizado o exame do 5º ano. Estudou três anos no Instituto Gregoriano de Lisboa, 
frequentando, na classe da Prof.ª Helena Pires de Matos, as disciplinas de Canto 
Gregoriano e Modalidade. Em 1989 realizou um concerto de órgão e piano no 
Conservatório de Toronto, integrado no ciclo de cultura açoriana. Em 1990, 
participou num concerto na Universidade S.M.U. (nos estados Unidos), tocando 
como solista, com orquestra daquela Universidade, o concerto para piano em DóM 
de Mozart.  
Tem realizado diversos concertos a solo ou como acompanhadora de piano e órgão 
em várias regiões do continente e nas diversas ilhas do arquipélago.  

Com a soprano Eulália Mendes realizou um concerto na Expo 98 em Lisboa, 
integrado no dia comemorativo dos Açores. Em janeiro e em maio de 2006 
acompanhou o grupo vocal Quatro Oitavas em duas digressões ao Uruguai e ao 
Brasil a convite da Direção Regional das Comunidades.  
Desde 1989 é professora de Piano e Análise e Técnicas de Composição no 
Conservatório Regional, desempenhando desde 2004 o cargo de Presidente do 
Conselho Executivo do Conservatório de Regional de Ponta Delgada.  

http://www.lusofonias.net/
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Em 2010 foi a pianista convidada dos colóquios para o XIII Colóquio Anual da 
Lusofonia em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, onde deu um concerto 
acompanhada da Orquestra (de cordas) da UDESC.  

 
Em 2011 acompanhou o 15º Colóquio a Macau onde atuou com artistas chineses 
em execução de obras açorianas. 
No 16º colóquio atuou em Vila do Porto com Raquel Machado e Henrique 
Constância.  
No 17º COLÓQUIO na Lagoa atuou com alunas do Conservatório de PONTA 
DELGADA, de flauta e viola da terra.  

No 18º colóquio (em Ourense 
na Galiza) estreou com Carolina Constância no violino, peças inéditas do Padre 
Áureo da Costa Nunes de Castro (açoriano missionário em Macau). 

No 19º colóquio na Maia (S. Miguel, Açores) estreou mais peças do Padre Áureo e 
musicou dois poemas, um de Álamo Oliveira e outro de Chrys Chrystello, tendo 
atuado com Henrique Constância (violoncelo) e Helena Ferreira (soprano). 
Presença habitual dos Colóquios da Lusofonia foi nomeada Pianista Residente..  
Está atualmente a desenvolver um projeto AICL de musicar um poema de cada um 
dos autores açorianos selecionados. 
Dará dois recitais de música (piano) do cancioneiro açoriano e de obras de 
compositores açorianos. 
 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL / SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
ATUOU EM TODOS OS COLÓQUIOS DESDE 2008, LIDERANDO AS PERFORMANCES MUSICAIS EM 

BRAGANÇA 82008 E 2009, LAGOA (2008, 2009), BRASIL (FLORIANÓPOLIS) 2010, 
BRAGANÇA (2010), MACAU 2011 E VILA DO PORTO (2011), LAGOA, OURENSE – GALIZA 

(2012) E MAIA 2013 

 
6. ANABELA NAIA SARDO, IPG, GUARDA PORTUGAL 

 
 

ANABELA OLIVEIRA DA NAIA SARDO concluiu, em maio de 2013, a sua tese 
de doutoramento em Literatura Portuguesa, na Universidade de Aveiro, estando a 
aguardar a apresentação e defesa da mesma. É mestre em Estudos Portugueses e 
licenciada em Ensino de Português e Francês. 

Foi docente do Ensino Secundário de 1986 até 1991, altura em que ingressou no 
Ensino Superior Politécnico, tendo começado a lecionar na Escola Superior de 
Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. É, desde 
2009, Diretora da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, onde lecionava desde o 
ano 2000 e foi, também, durante quatro anos, Presidente do Conselho Técnico-
científico. 

Para além da investigação que tem vindo a realizar acerca da obra da escritora 
Ana Teresa Pereira, também faz pesquisa ao nível da área científica do Turismo, 
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tendo um especial interesse pelo denominado Turismo Cultural, em particular pelo 
Turismo Literário. 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. - É A COORDENADORA LOCAL DO 20º COLÓQUIO 
 
TOMOU PARTE NOS COLÓQUIOS DE 2010 BRASIL, BRAGANÇA, 2011 MACAU E VILA DO PORTO 

SANTA MARIA, 2012 GALIZA 

 
APRESENTARÁ A SOLO 
TEMA 1.3 ESCRITORES DA MADEIRA E DOS AÇORES NO PROJETO “HORIZONTES 

INSULARES”: POR ISSO VOLTAREI DE CARLOS ALBERTO MACHADO E OS MONSTROS 

DE ANA TERESA PEREIRA  
 
APRESENTARÁ EM PARCERIA COM ELISA BRANQUINHO E ZAIDA FERREIRA PINTO 
TEMA 1.3. CINCO DIAS, CINCO NOITES DE MANUEL TIAGO/ÁLVARO CUNHAL: A 

LITERATURA “COMPROMETIDA COMO FORMA SUPERIOR DE SER E ENTENDER O 

MUNDO 
 

TEMA 1.3. ESCRITORES DA MADEIRA E DOS AÇORES NO PROJETO 

“HORIZONTES INSULARES”: POR ISSO VOLTAREI DE CARLOS ALBERTO 

MACHADO E OS MONSTROS DE ANA TERESA PEREIRA, ANABELA SARDO - 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA – UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR  

                     
 
“As ilhas comunicam-se de forma subterrânea” (Derek Walcott & Malcolm de 

Chazal, 2010), convertendo-se num imenso “mega-arquipélago”. 
“Horizontes Peninsulares” foi um projeto de Literatura e Arte contemporâneas, 

lançado em 2010, apoiado pelo Governo das Canárias, para divulgação de trinta e 
seis autores de onze territórios insulares. Este propósito cultural, artístico e literário 

reuniu, pela primeira vez, e pôs em contacto um conjunto de criadores 
contemporâneos oriundos de múltiplas e diversas geografias insulares. Estava em 
causa “estabelecer ‘vasos comunicantes’, nos domínios poético e histórico, de uma 
sensibilidade contemporânea insular” (Palenzuela, 2010).  

 Na coletânea literária trilingue (em línguas espanhola, portuguesa e francesa), 
a representação do Arquipélago dos Açores coube ao escritor e poeta Carlos Alberto 
Machado e a do Arquipélago da Madeira à escritora Ana Teresa Pereira. Para além 
de explicitarmos o âmbito e os objetivos do projeto em apreço, analisaremos a 
poesia de Carlos Alberto Machado no livro Por isso Voltarei e o conto de Ana Teresa 
Pereira Os Monstros. 
PALAVRAS-CHAVE: “Horizontes Insulares”; projeto de Literatura e Arte 
contemporâneas; Ana Teresa Pereira; Os Monstros; Carlos Alberto Machado; Por 
isso Voltarei.  
 
TEMA 1.3. CINCO DIAS, CINCO NOITES (MANUEL TIAGO / ÁLVARO CUNHAL): A 

LITERATURA “COMPROMETIDA” COMO FORMA SUPERIOR DE SER E 

ENTENDER O MUNDO. ANABELA SARDO, ELISA BRANQUINHO & ZAIDA 

FERREIRA - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA – UNIDADE DE 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR, ESCOLA SECUNDÁRIA 

DE SEIA  
 

Álvaro Cunhal foi uma das personalidades marcantes do século XX português 
e europeu. Para além de político combativo, e extremamente lúcido, e de incansável 
resistente antifascista, foi uma figura de estatura excecional no domínio da literatura 
e das artes plásticas. Contudo, só em 1994 essa sua faceta, até então velada, é 
trazida a público aquando da publicação da obra A Estrela de Seis Pontas, a qual 
completa a trilogia iniciada com o romance Até Amanhã Camaradas (1974) e Cinco 
Dias, Cinco Noites (1975). 

O artigo pretende mostrar como a obra ficcional de Manuel Tiago / Álvaro 
Cunhal pode ser considerada um marco do neorrealismo português. Cinco Dias, 
Cinco Noites, uma das suas obras principais, procura expressar a verdade sobre 
uma época sombria e tenebrosa da História de Portugal, desenhando e exaltando, 
nas personagens da novela, a luta corajosa de um povo forte e audacioso que, 
apesar dos medos e das angústias, havia de recuperar a voz, a cidadania e os 
direitos cívicos e sociais que meio século de ditadura sonegou.  

Urbano Tavares Rodrigues definiu Cinco Dias, Cinco Noites como uma 
peculiar, profunda e rara experiência do humano. Todavia, há que dizer que, apesar 
da escrita clara e despojada desta novela, politicamente comprometida, 
permanecem os códigos de referências que apelam à cumplicidade do leitor, o qual 
deve possuir conhecimentos para decifrar as alusões e o “não dito”. Existe, na 
diegese, um profundo subtexto a descodificar. 
PALAVRAS-CHAVE: Manuel Tiago / Álvaro Cunhal; político, escritor e artista; 
neorrealismo português; Cinco Dias, Cinco Noites (1975); literatura comprometida.  
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7. CAROLINA CONSTÂNCIA, CONSERVATÓRIO REGIONAL DE PONTA 
DELGADA E UNIVERSIDADE DO PORTO 

 
CAROLINA CONSTÂNCIA – ANA CAROLINA CONSTÂNCIA – Nasceu em Ponta 
Delgada, a 24 de abril de 1993.  
Desde os seis anos de idade que estuda Violino no Conservatório Regional de 
Ponta Delgada, iniciando os estudos com a professora Antonella Pincenna.  
No curso básico de violino ingressou na classe da professora Natália Zhilkina, onde 
concluiu o 8º grau do curso complementar.  
    Foi selecionada para participar nos três estágios da OJ.COM – Orquestra de 
Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música realizados nos Funchal (2009), Ponta 
Delgada (2010) e Coimbra (2011) e participou em Workshops de verão da Escola 
Metropolitana de Lisboa sob a direção dos maestros Pedro Neves e César Viana, e 
ainda nos dois estágios regionais de orquestra, sob a direção do maestro Rui 
Massena. 
Em abril de 2012 e 2013 participou num estágio de orquestra de jovens na 
Alemanha (Bayreuth), sob a direção de Nicolas Richer, constituída por jovens 
músicos de vários países da europa, que realizou concertos em Paris, Estrasburgo, 
Berlim e Leipzig. 

 

 Atualmente está a frequentar o 3º ano da licenciatura em Matemática da Faculdade 
de Ciências do Porto, continuando a manter uma prática regular do violino. 
 
TOMOU PARTE PELA PRIMEIRA VEZ EM 2008 NA LAGOA NUM COLÓQUIO DA LUSOFONIA, 
TENDO SEGUIDAMENTE PARTICIPADO NOS COLÓQUIOS DE BRAGANÇA 2009, VILA DO PORTO 

2011, OURENSE 2012. 
 
ATUARÁ NOS DOIS RECITAIS.  

 
8. CHRYS CHRYSTELLO, AICL – AÇORES/ AUSTRÁLIA 

 
Chrys CHRYSTELLO (n. 1949-) é um cidadão australiano que acredita em 

multiculturalismo, e é exemplo vivo do mesmo. Nasceu numa família mesclada de 
Alemão, Galego-Português, Brasileiro do lado paterno, Português e marrano do 
materno. Publicou aos 23 anos o livro “Crónicas do Quotidiano Inútil, vol. 1” (poesia). 

O exército colonial português levou-o a viver em Timor (1973-75) onde foi Editor-
chefe do jornal A Voz de Timor antes de ir à Austrália e adotá-la como pátria. De 
1967 a 1996 dedicou-se ao jornalismo (rádio, TV e imprensa) e escreveu sobre o 
drama de Timor Leste. De 1976 a 1982 desempenhou funções executivas na 
Companhia de Eletricidade de Macau. Foi Redator, Apresentador e Produtor de 
Programas para a ERM/Rádio Macau/TDM/RTP Macau e jornalista para a TVB - 
Hong Kong. Depois, radicar-se-ia em Sydney (e, mais tarde, em Melbourne).. 
Durante os anos na Austrália esteve envolvido nas instâncias oficiais que definiram a 
política multicultural daquele país. Foi Jornalista no Ministério Federal do Emprego, 
Educação e Formação Profissional e no da Saúde, Habitação e Serviços 
Comunitários. Foi Tradutor e Intérprete no Ministério da Imigração e no de Saúde 
(Nova Gales do Sul).  

Divulgou a descoberta na Austrália de vestígios da chegada dos Portugueses 
(1521-1525, mais de 250 anos antes do capitão Cook) e difundiu a existência de 
tribos aborígenes falando Crioulo Português (há quatro séculos).  

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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Membro Fundador do AUSIT (Australian Institute for Translators & Interpreters), 
Chrys lecionou em Sidney na Universidade UTS, Linguística e Estudos Multiculturais 
a candidatos a tradutores e intérpretes. Durante mais de vinte anos foi responsável 
pelos exames dos candidatos a Tradutores e Interpretes na Austrália (NAATI 
National Authority for the Accreditation of Translators & Interpreters). 

Foi Assessor de Literatura Portuguesa do Australia Council, na Universidade de 
Tecnologia de Sidney (1999-2005), Apresentou temas de linguística e literatura em 
conferências (Austrália, Portugal, Espanha, Brasil, Canadá, Macau - China etc.).  

Entre 2006 e 2013, traduziu várias obras de autores açorianos para Inglês, além 
de excertos de escritores açorianos em projetos dos Colóquios da Lusofonia. 

Foi (2000-2012) Mentor dos finalistas de Literatura da ACL da University of 
Brighton no Reino Unido e Revisor da Universidade de Helsínquia. De 2008 A 2012 
foi Consultor do Programa REMA da Universidade dos Açores.  

Considera marcante a Palestra proferida na ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LETRAS em 29 de março de 2010 juntamente com Malaca Casteleiro, Evanildo 
Bechara e Concha Rousia, presidida pelo então Presidente da ABL, Marcos Vilaça.  

Foi admitido a 5 de outubro 2012 como ACADÉMICO CORRESPONDENTE DA 
AGLP (Academia Galega da Língua Portuguesa). Mantém o interesse no ensino de 
tradução, multiculturalismo e Inglês. 

É Membro do Conselho Consultivo do MIL. 

 

  
Organiza desde 2001-2002, os Colóquios Anuais da Lusofonia [Porto, Bragança; 

Seia; Lagoa, Ribeira Grande e Maia (São Miguel); Vila do Porto (Santa Maria, 
Açores), Brasil, Galiza e Macau].  

É Editor dos CADERNOS (DE ESTUDOS) AÇORIANOS, publicação trimestral, 
online,  

BIBLIOGRAFIA  
BIBLIOGRAFIA (ver e-livros http://www.scribd.com/cchrystello/shelf) 
1. Crónica do quotidiano inútil vol. 1 (poesia) Porto 1972, ed autor (esgotada)  
2. Crónica do quotidiano inútil vol. 2 (poesia) Díli, Timor Português, abril 1974 

ed. autor (esgotada)  
3. Crónica do quotidiano inútil vol. 3&4 1973-81 (poesia) e-book  
4. Crónicas Austrais - 1978-1998 (monografia) – 1ª edição 2000, e-book  
5. Crónicas Austrais (1978-1998 monografia) 2ª edição 2012, e-book  
6. Timor-Leste O Dossier Secreto 1973-1975, Porto, 1999, ed. Contemporânea 

(Esgotado) ISBN 10: 972-8305-75-3 / 9728305753 /ISBN 13/EAN: 9789728305758 
7. Timor-Leste O Dossiê Secreto 1973-1975, 2ª ed. 2000 e-book  
8. East Timor - The Secret Files 1973-1975, 2ª ed. 2000 e-book  
9. East Timor: The Secret File 1973-1975, 3ª ed. 2012 ed. e-book  
10. Timor-Leste 1983-1992 vol. 2 Historiografia de um repórter DVD-livro, 1ª ed. 

2005 ISBN: 978-989-95641-9-0 ed dos Colóquios Anuais da Lusofonia  
11. Cancioneiro Transmontano 2005, ed. Santa Casa da Misericórdia de 

Bragança, dep. legal PT-227638/05  
12. Timor-Leste: 1973-1975 - O Dossiê Secreto - Para as Lendas e Memórias 3ª 

Ed. 2012 e-book   
13. ChrónicAçores: uma Circum-navegação, (vol 1), 2009 ISBN 989-8123-12-1  
14. ChrónicAçores: uma Circum-navegação, (vol 1), 2ª ed 2010 e-book  
15. ChrónicAçores uma Circum-navegação, (vol. 2) 2011 ISBN 978-9728-9855-

47 Editora Calendário de Letras 
16. Timor-Leste vol. 3 - As Guerras Tribais, A História Repete-se (1894-2006) 1ª 

Ed 2012 e-book   
17. Timor-Leste vol. 2 - Historiografia dum Repórter - (1983-1992) 2ª ed 2012 

CD-livro (mais de 3670 pp, inclui 3 volumes da trilogia), ISBN: 978-989-95641-9-0 
18. Crónica do Quotidiano Inútil, volumes 1 a 5, ed. Calendário de Letras, out 

2012 (40 anos de vida literária) ISBN: 978 9728 985646 
19. Crónicas Austrais (1978-1998 monografia Revista e aumentada) 3ª edição 

outubro 2013, e-book 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL E DA AGLP,  
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA AICL. TOMOU PARTE NOS 20 COLÓQUIOS JÁ EFETUADOS 
 
TEMA 2.1 LITERATURA E AÇORIANIDADE (HOMENAGEM CONTRA O ESQUECIMENTO, 
ÁLAMO OLIVEIRA) 
Pretende-se prestar uma nota explicativa sobre a Açorianidade que é uma das 
bandeiras dos Colóquios da Lusofonia, resgatando do esquecimento autores 
contemporâneos que merecem ser lidos, estudados e traduzidos. No painel 
HOMENAGEM CONTRA O ESQUECIMENTO E AÇORIANIDADES visa-se divulgar 
a obra de autores dos Açores para que se libertem das leis do esquecimento a que 
Portugal e o resto do mundo os vota. 

 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
http://www.scribd.com/cchrystello/shelf
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9. CÍCERO V. SANTOS, S. PAULO, BRASIL, ASSISTENTE PRESENCIAL 

  
É SÓCIO DA AICL 
 
 TOMOU PARTE NOS COLÓQUIOS NA RIBEIRA GRANDE 2006 E 2007, EM BRAGANÇA 2007, 
2008, 2009, LAGOA 2008 E 2009, BRASIL 2010, MACAU 2011, VILA DO PORTO 2011, LAGOA 

E GALIZA 2012,  

 
10. CONCEIÇÃO CASTELEIRO, LISBOA, PORTUGAL ASSISTENTE 

PRESENCIAL 

  

 
É SÓCIO DA AICL..    
 
ACOMPANHA OS COLÓQUIOS DESDE 2010 
 

 

11. CONCHA ROUSIA, AGLP, GALIZA  

 

 

 
CONCHA Rodríguez PÉREZ, Nascida o 04-10-1962, em Covas (Os Brancos, 
Galiza). Psicoterapeuta. Licenciada em 1995 em psicologia pola Universidade de 
Santiago de Compostela, especialidade em psicologia clínica. Master in Science, 
Marriage and Family Therapy, Universidade de Maryland, USA, 1999. Tese de 
graduação intitulada “Multilingualism and psichotherapy”.  
Secretária da Fundação Academia Galega da Língua Portuguesa e cofundadora da 
Academia Galega da Língua Portuguesa em 2008. 
Membro da Associação Galega da Língua desde 2004. 
Membro da associação Cultural Pró Academia Galega da Língua Portuguesa.  
Presidente pela parte galega do Instituto Cultural Brasil Galiza, fundado em 2009, 
apresentado publicamente em Santa Catarina em março de 2010 e em Madrid em 
outubro deste mesmo ano.  
Membro da Junta Diretiva da Ordem dos Psicólogos da Galiza, e Coordenadora da 
Comissão Cultural, desde onde, entre outras atividades criou o Prémio Literário 
‘Rosa de Cem folhas’ que vai pela sua quarta edição.    
PUBLICAÇÕES: 
As Sete Fontes, Romance publicado em 2005, formato e-book pola editora digital 
portuguesa ArcosOnline Arcos de Valdevez, Portugal. 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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"Dez x Dez" 2006, Antologia poética, Abrente Editora (Galiza).  
“Cem Vaga-lumes” Obra composta por 16 haikus premiados e publicados polo 
Concelho de Ames, ano 2006. 
Herança, Conto publicado em 2007 em Rascunho (Jornal de literatura do Brasil), 
Curitiba, Brasil. 
Primeira Antologia do Momento Lítero Cultural, em formato digital. 2007, Porto 
Velho, Brasil. 
Nas Águas do Verso. Antologia. 2008, Porto, Portugal. 
Antologia do XXII Festival de Poesia do Condado. 2008, Gráficas Juvia. 
Poeta, Mostra a tua Cara. Antologia. 2008, RG, Brasil.   
Mulheres. Antologia poética. 2011, Mulheres Feministas do Condado, Galiza.  
IV Antologia de poesia lusófona. 2012. Folheto, Leiria, Portugal.   
Volume 7 da Coleção “Poesia do Brasil”, XV Congresso Brasileiro de Poesia, em 
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Tem publicado poemas, contos, crónicas, e outros textos em revistas galegas 
como Agália ou A Folha da Fouce; e em jornais como o Novas da Galiza, Galicia 
Hoxe, A Nosa Terra, Portal Galego da Língua, Vieiros, e em brasileiras como 
Momento Lítero Cultural. 
Agora Já Não é Nada: Narrativa da desfeita, Lethes 2007. É uma análise do 
significado da perda das funções que mantinham os espaços comunitários que 
desapareceram com a desarticulação da cultura tradicional. 
Um dia, Publicado em A Nossa Terra; 2006. Análise da violência de género.  
Mudança de Narrativa Linguística, Boletim da Academia Galega da Língua 
Portuguesa 2008.  
Prémios   

Prémio de Narrativa do Concelho de Marim, 2004, Galiza.  
Prémio de poesia do Concelho Ames, 2005, Galiza. 
Ganhadora do Certame Literário Feminista do Condado, 2006, Galiza. Com o 
romance “A Língua de Joana C” 

Em março de 2010 fez parte da Comitiva Oficial do 13º colóquio da lusofonia, à 
Academia Brasileira de Letras, onde proferiu uma palestra sobre a participação da 
Galiza nos Acordos Ortográficos da Língua Portuguesa.  
Foi nomeada Patrona da AICL no 16º Colóquio, Out.º 2011. 
Administradora do blogue ‘República da Rousia’: republicadarousia.blogspot.com  
 
 É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. 
 
TOMA PARTE NOS COLÓQUIOS DESDE LAGOA 2008, BRAGANÇA E LAGOA 2009, BRASIL E 

BRAGANÇA 2010, MACAU E SANTA MARIA 2011, LAGOA E GALIZA 2012 
 
TOMARÁ PARTE NA SESSÃO DAS ACADEMIAS E NA SESSÃO DE POESIA 

 

12. D’SILVAS FILHO, COLABORADOR DO CIBERDÚVIDAS ASSISTENTE 
PRESENCIAL 

  
PARTICIPOU COMO PRESENCIAL EM 2003 E 2007 EM BRAGANÇA 

 
13. EDUARDO MENDONÇA 
Eduardo Mendonça, resido na zona de Seia e sou professor do Ensino Secundário. 
Sou natural dos Açores, ilha Terceira, e, naturalmente, tenho grande interesse por 
tudo o que diga respeito à minha terra natal. Para além disso, realizei o Mestrado 
em Literatura Açoriana (sobre o poeta Roberto de Mesquita) e, neste momento, 
estou a preparar a minha tese de Doutoramento sobre o mesmo autor 
(na Universidade de Coimbra). 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 

 
14. ELISA BRANQUINHO, E. S. DE SEIA, PORTUGAL 

  
ELISA BRANQUINHO é mestre em Supervisão, pela Universidade de Aveiro, Pós-

Graduada em Supervisão Pedagógica no Ensino das Línguas e licenciada em 
Línguas e Literaturas Modernas. 

 Atualmente, é professora de Português na Escola Secundária de Seia.  

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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Acumulou larga experiência como Orientadora de Estágios e Avaliação de 
Professores.  
Apresenta trabalho com ANABELA SARDO E ZAIDA PINTO 
 
TEMA 1.3. CINCO DIAS, CINCO NOITES DE MANUEL TIAGO/ÁLVARO CUNHAL: A LITERATURA 

“COMPROMETIDA COMO FORMA SUPERIOR DE SER E ENTENDER O MUNDO 
 
TOMOU PARTE PELA PRIMEIRA VEZ NO 13º COLÓQUIO NO BRASIL, SEGUINDO-SE VILA DO 

PORTO EM 2011 E GALIZA 2012 

 
15. FRANCISCO MADRUGA, DIRETOR DA EDITORA CALENDÁRIO DAS 

LETRAS WWW.CALENDARIO.PT     

 
 

FRANCISCO FERNANDES MADRUGA, nascido em Mogadouro, Distrito de 
Bragança a 6 de maio de 1957, vive em Vila Nova de Gaia desde os 4 anos. 

Foi sócio fundador das Editoras Campo 
das Letras, Campo da Comunicação, do Jornal Le Monde Diplomatique edição 
portuguesa e da Empresa de Comércio Livreiro, distribuidora da Editorial Caminho.  
Foi membro da Comissão Organizadora do III Congresso de Trás-os-Montes e Alto 
Douro.  

Trabalhou no Jornal Norte Popular e foi colaborador permanente do jornal A Voz do 
Nordeste. Teve colaboração regular nos Jornais Nordeste, Mensageiro de Bragança 
e Informativo. Editou em colaboração com a Revista BITÓRÓ a Antologia Novos 
Tempos Velhas Culturas.  
Foi fundador do Fórum Terras de Mogadouro e responsável pela respetiva revista. 
 Foi membro da Direção da APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros 
durante 2 mandatos.  
Foi Fundador da Calendário de Letras, projeto Cultural onde desenvolve a sua 
atividade profissional.  
Convidado a estar presente no colóquio de 2009 foi selecionado em 2010 para ir ao 
Brasil, e em 2011 a Macau. 
A partir daí foi nomeado Editor Residente dos Colóquios na tarefa de divulgar e 
buscar parcerias editoriais, e apresentar uma pequena mostra com exemplares de 
autores contemporâneos portugueses e açorianos (Anabela Mimoso, Cristóvão de 
Aguiar, Chrys Chrystello, Vasco Pereira da Costa, etc.)  
É o editor da Antologia (monolingue) de Autores Açorianos Contemporâneos de 
Helena Chrystello e Rosário Girão, e da sua versão bilingue (Português-Inglês). 
Será o editor da Antologia 9 ilhas, 9 escritoras.  
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL E PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL 
 
TOMOU PARTE NOS COLÓQUIOS DA LAGOA 2009, BRAGANÇA 2009, BRASIL 2010, BRAGANÇA 

2010, MACAU E SANTA MARIA 2011, LAGOA E GALIZA 2012, 
 
ORGANIZA A MOSTRA DE LIVROS  
 
MODERA UMA DAS SESSÕES 

 
16. HELENA ANACLETO-MATIAS, ISCAP, IPP ASSISTENTE PRESENCIAL 

hanacleto@iscap.ipp.pt; mhelenamatias@hotmail.com 

 

 

HELENA ANACLETO-MATIAS, Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Instituto Politécnico do Porto 

Desde 1993 que é docente na área de Línguas e Culturas do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto. Licenciada (1988), 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
http://www.calendario.pt/
mailto:hanacleto@iscap.ipp.pt
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Mestre (1997) e Doutoranda (desde 2008) na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, Helena Anacleto-Matias completou uma pós-graduação como intérprete de 
conferências (Universidade de Genebra, 1989), enquanto bolseira do Parlamento 
Europeu, e outra pós-graduação em Estudos Norte-Americanos (Smith College – 
EUA, 1990), com uma bolsa Fulbright. 

Publicou artigos em Portugal, Chipre e Países Baixos nas áreas da Linguística, 
Estudos Interculturais, Literatura, Tradução e Interpretação e publicou o seu primeiro 
livro “Emma Lazarus – Vida e Obra” na Editora Cão Menor, em 2008.  

Como pontos altos de comunicações apresentadas em congressos internacionais 
destacam-se Singapura (2002), Santiago de Compostela (coautoria, 2003), Bélgica 
(2006, 2011), Chipre (2007), Valência (2008), Brasil (2010) e Macau (2011).  

Esteve igualmente em mobilidade Erasmus na Universidade Nicolau Copérnico, 
em Toruń – Polónia (2009). 

O seu interesse pelos Estudos Lusófonos tem vindo a crescer desde que 
participou no IX Congresso da Associação das Universidades de Língua Portuguesa 
(AULP – Viseu, 2001).  

Tendo ensinado Português como Língua Estrangeira no Porto (1992/93) e em 
Bruxelas (2006/2007),  

É A DÉCIMA NONA VEZ QUE PARTICIPA NOS COLÓQUIOS DA LUSOFONIA (DESDE  2003 EM 

BRAGANÇA). 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. E SECRETÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

 
17. HELENA CHRYSTELLO, EB 2,3 MAIA & AICL  

  
HELENA CHRYSTELLO, Vice-presidente da direção, membro dos comités científico 
e executivo dos colóquios desde o primeiro colóquio da lusofonia, preside ao 
secretariado e é moderadora de sessões. Helena Chrystello tem uma licenciatura 
em Ensino, variante de Português – Francês e mestrado em Relações Interculturais, 
subordinado ao tema Da Língua à Interculturalidade: um estudo de caso pela 
Universidade Aberta; curso superior de secretariado do Instituto Superior de Línguas 
e Administração (ISLA), Lisboa; Certificat Pratique de la Langue Française, 
Université de Toulouse – Le Mirail e Certificado de Aptidão Profissional – Bolsa 

Nacional de Formadores, Instituto do Emprego e Formação Profissional. Lecionou, 
desde 1976/1977 e durante vários anos no ensino básico, secundário e profissional 
(coordenadora de cursos e da PAP – Prova de Aptidão Profissional). Foi assistente 
na Escola Superior de Educação de Bragança, na área científica de Língua 
Francesa (2002/2005) e supervisora de estágios. Foi tradutora da PNN-LUSA, 
Sydney, proporcionando serviços de apoio de tradução, interpretação e 
comunicação social, nos campos linguístico, literário e técnico em congressos 
(1995-2005). Foi tradutora de Francês Técnico de programas para cursos técnico-
profissionais da CICOPN (1986/1988).  

 
Participou e foi oradora em vários congressos nacionais e internacionais (Espanha, 
Canadá, Brasil e Macau), com trabalhos publicados em atas e revistas científicas da 
especialidade.  
Membro da ACT/CATS ‘Association Canadienne de Traductologie’ e da SLP 
(Sociedade de Língua Portuguesa).  
Membro nomeado do júri do Prémio Literário da Lusofonia (anual) de 2007 a 2009 e 
do 1º Prémio Literário AICL Açorianidade 2013 – JUDITE JORGE.  
Coautora com a Professora Doutora Maria Rosário Girão dos Santos (Universidade 
do Minho) da ANTOLOGIA DE (17) AUTORES AÇORIANOS CONTEMPORÂNEOS 
já incluída no Plano Regional de Leitura e cuja edição bilingue (PT-EN) de 15 
autores, foi lançada no 16º colóquio. Lançou no 19º colóquio a edição monolingue 
da Antologia em dois volumes. 
Na EB 2,3 da Maia é Coordenadora do Departamento de Línguas e exerce funções 
de Avaliadora do Desempenho Docente. Prepara nova obra sobre dramaturgia 
açoriana e a antologia 9 ilhas 9 escritoras açorianas. 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. E VICE-PRESIDENTE DA DIREÇÃO 
TOMOU PARTE EM TODOS OS 20 COLÓQUIOS 
MODERA UMA DAS SESSÕES 
 

 

http://www.lusofonias.net/
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18. HENRIQUE ANDRADE CONSTÂNCIA, CONSERVATÓRIO REGIONAL DE 
PONTA DELGADA 

  
HENRIQUE ANDRADE CONSTÂNCIA - Nasceu em Ponta Delgada, a 28 de 

julho de 1997. Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório Regional de 
Ponta Delgada, em Violino e Percussão. Aos 10 anos iniciou o estudo do Violoncelo 
e frequenta presentemente o 7º grau do curso de violoncelo, em regime articulado, 
na classe da professora Teresa Carvalho.  

Foi selecionado para participar no X e XI estágios da OJ.COM – Orquestra de 
Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música, realizados em Coimbra (2011) e 
Aveiro (2012) e participou, também, nos dois estágios regionais de orquestra, sob a 
direção do maestro Rui Massena e em Workshops de verão da Escola 
Metropolitana de Lisboa sob a direção dos maestros Pedro Neves e César Viana. 

 
Frequentou o curso de verão Musicaldas 2011, orientado pela violoncelista 

Teresa Valente Pereira e em abril de 2012 e de 2013 frequentou um estágio de 
orquestra em Bayreuth (Alemanha), constituída por jovens músicos de vários 
países da europa, que realizou concertos em Paris, Estrasburgo, Berlim e Leipzig. 

JÁ TOMOU PARTE EM 2011, NO 16º COLÓQUIO DA LUSOFONIA EM VILA DO PORTO 

(SANTA MARIA), NO LANÇAMENTO DO LIVRO CHRÓNICAÇORES VOL 2., NESSE MESMO 

ANO NA MAIA E NO 19º COLÓQUIO TAMBÉM NA MAIA. 
ATUARÁ NOS DOIS RECITAIS. 
 

 

19. ISA SEVERINO, ESTH, IPG, UDI/ UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR, IP GUARDA. isaseverino@ipg.pt  

 
Isa Margarida Vitória Severino. É desde abril de 2001 docente da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. De 1999 a 
abril 2001 – docente do Ensino Secundário. Realizou dois períodos Erasmus, 
enquanto docente, em Kielce (Polónia) e Nicosia (Chipre) 

Habilitações Literárias  
Doutoranda em Literatura na Universidade de Aveiro 
Mestre em Estudos Portugueses (Linguística) pela Universidade de Aveiro 
Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas - Estudos Portugueses pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
Participação em Congressos  
Tem participado em diversos congressos nacionais e internacionais (Salamanca, 
Macau, Rio de Janeiro, Florianópolis), tendo publicado os seus artigos em atas de 
congressos e revistas científicas. 
Investigação  
Membro do CPNq - Figurações do feminino et alii, sob coordenação da Prof. 
Doutora Maria Lúcia Dal Farra 
Membro da UDI – Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior  
 

TOMOU PARTE NO 6º COLÓQUIO RIBEIRA GRANDE 2006, NO 13º COLÓQUIO NO 

BRASIL 2010 E NO 15º EM MACAU 2011. 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
mailto:isaseverino@ipg.pt
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TEMA 1.3. FLORBELA - DA CONFISSÃO DO DIÁRIO À REINVENÇÃO DE SO 

 
A escrita diarística assume um papel primordial e inclusive incontornável para o 
entendimento de Florbela. Apesar da sua curta dimensão, constituído apenas por 
trinta e dois fragmentos, é possível analisar um eu poliédrico, em busca de si e 
concomitantemente em constante efabulação.  
Neste sentido, no âmbito da presente comunicação, pretendemos analisar o 
discurso deste eu, que oscila entre polos extremos, de modo a captarmos as 
diversas imagens que faculta e até que ponto as mesmas estabelecem 
correspondência com o eu poético.  
 

 
20. JOÃO COSTA SIMÕES CHRYSTELLO, ASSESSOR TÉCNICO DOS 

COLÓQUIOS 

 BRAGANÇA 2009 

  
FLORIPA 2010 - MACAU 2011/         VILA DO PORTO 2011 

   
LAGOA 2012                  MAIA 2013 
JOÃO Costa Simões CHRYSTELLO (n. 1996). Membro supranumerário dos 
Colóquios. Frequenta o 11º ano da Escola Sec. da Ribeira Grande (Humanidades).  
Desde 2008 em Bragança tem-se mostrado um excelente assessor técnico, 
responsável – entre outras atividades - pela gravação e verificação das Atas/Anais 
em CD/DVD e milhentas pequenas coisas invisíveis que ele consegue por a 
funcionar, nas áreas tecnológicas (desde conversão de obscuros tipos de ficheiros e 
programas ao roaming dos telemóveis/celulares). Em Bragança (2008 a 2010), 
Brasil 2010, Macau 2011, Vila do Porto 2011, Lagoa 2012, Maia 2013, 
desempenhou as funções de sonoplasta e luminotécnico, além de prestar um 
inestimável apoio informático a todos os oradores, às sessões culturais paralelas e à 
organização dos colóquios. A ele se devem as capas e gravações dos CD e vídeo 
homenagens aos autores açorianos.  

 MAIA 2013 
PARTICIPOU EM BRAGANÇA 2008, LAGOA 2009, BRAGANÇA 2009, BRASIL 2010, 

BRAGANÇA 2010, MACAU 2011, SANTA MARIA 2011, LAGOA 2012 E MAIA 2013 

 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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21. JOÃO MALACA CASTELEIRO, ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. 
PATRONO DOS COLÓQUIOS DESDE 2007 

  
JOÃO MALACA CASTELEIRO licenciou-se em Filologia Românica em 1961, e 
doutorou-se em 1979, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma 
dissertação em Sintaxe da Língua Portuguesa.  
É, desde 1981, professor catedrático na mesma faculdade. Tem lecionado e 
coordenado a cadeira de Sintaxe e Semântica do Português, no âmbito da 
licenciatura, e vários seminários nas áreas da Sintaxe, Léxico e Didática, no âmbito 
do mestrado.  

Foi diretor de 
investigação do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, conselheiro 

científico do Instituto Nacional de Investigação Científica e presidiu ao Conselho 
Científico da Faculdade entre 1984 e 1987.  
Tem coordenado e colaborado em diversos projetos de investigação e de edição, 
em Portugal e no estrangeiro, em articulação com organismos como o Conselho da 
Europa, os Serviços de Educação do Governo de Macau e o Ministério da 
Educação, entre outros.  
É professor convidado na Universidade da Beira Interior, no Departamento de Artes 
e Letras. É membro da Academia das Ciências de Lisboa, desde 1979, e foi até 
2009 presidente do seu Instituto de Lexicologia e Lexicografia. Ao longo da sua 
carreira de professor orientou já mais de meia centena de teses de doutoramento e 
de mestrado.  
Ganhou o Grande Prémio Internacional de Linguística Lindley Cintra, da Sociedade 
de Língua Portuguesa, em 1981, agraciado pelo Governo Francês com o grau de 
Cavaleiro das Palmas Académicas, em 1986.  

A sua bibliografia, iniciada 
com a tese de licenciatura em 1961, é constituída por muitas dezenas de estudos 
dedicados à linguística e à lexicologia. Editou obras como A Língua e a Sua 
Estrutura, A Língua Portuguesa e a Expansão do Saber, Nouvelles perspetives pour 
l'enseignement du portugais en tant que langue étrangère, A Língua Portuguesa em 
África e A Língua Portuguesa no Oriente: do séc. XVI à Atualidade. 
Foi o coordenador do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea e o 
responsável pela versão portuguesa do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
Tem participado em congressos e conferências, dentro e fora do país, apresentando 
e publicando textos científicos.  
Assumiu funções institucionais:  
Conselheiro Científico do Instituto Nacional de Investigação Científica, ao longo de 
20 anos, Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa ou Presidente da Academia das Ciências de Lisboa desde 1991.  
Para além da sua intensa e produtiva atividade docente, tem dedicado a sua carreira 
ao estudo da sua língua, e a sua extensa obra de investigação inclui inúmeros livros 
e artigos científicos. 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutoramento
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Letras_da_Universidade_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintaxe
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Lingu%C3%ADstica_da_Universidade_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Investiga%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_da_Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_da_Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_de_Macau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28Portugal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28Portugal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Beira_Interior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_das_Ci%C3%AAncias_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_de_L%C3%ADngua_Portuguesa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_de_L%C3%ADngua_Portuguesa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavaleiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas_Acad%C3%A9micas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_da_L%C3%ADngua_Portuguesa_Contempor%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Houaiss_da_L%C3%ADngua_Portuguesa
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 Assumiu também a responsabilidade por Projetos de Investigação de grande 
importância, como Português Fundamental, Estruturas Lexo-Gramaticais do 
Português Contemporâneo, o Dicionário eletrónico do Português Contemporâneo ou 
o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea.  
Tem colaborado na qualidade de Professor Visitante ou de Professor Convidado 
com diversas instituições, nomeadamente a Universidade de Macau, e dirigido 
várias Teses de Mestrado e Doutoramento.  
O reconhecimento dos seus méritos e do seu trabalho traduz-se em especial no 
respeito que académicos de todo o mundo têm demonstrado pela sua obra, pelos 
inúmeros convites para que participe em Conferências e Seminários Internacionais, 
recebeu do governo Francês o Grau de Cavaleiro da Ordem das Palmas 
Académicas, julho de 1998.  

 
A 26 de abril de 2001 foi agraciado pelo Senhor Presidente da República 
Portuguesa com o Grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.  
É patrono dos Colóquios da Lusofonia desde 2007 e um convicto defensor da 
adoção do Acordo Ortográfico de 1990 em cuja conceção participou.  
 Foi nomeado ACADÉMICO CORRESPONDENTE DA ACADEMIA GALEGA DA 
LÍNGUA PORTUGUESA em outubro 2012. 
 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. E PRESIDE À ASSEMBLEIA-GERAL 
 
TOMOU PARTE EM TODOS OS COLÓQUIOS DESDE 2007 EM BRAGANÇA 

 

22. JOÃO PAULO CONSTÂNCIA, MUSEU CARLOS MACHADO, PDL, AÇORES, 
ASSISTENTE PRESENCIAL 

  
 
PARTICIPOU JÁ NO COLÓQUIO DE 2007 BRAGANÇA 

 
23. JOSÉ FILHO, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL 

 José Lopes Moreira Filho nasceu em Caratinga, Minas 
Gerais, Brasil, em 2 de janeiro de 1982. Doutorando em Semiótica e Linguística 
Geral (USP), Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e possui graduação em 
Letras – Português e Inglês (Bacharelado Tradução) pela Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC); Experiência profissional como tradutor, professor de língua 
estrangeira moderna, professor coordenador de centro de línguas e formador de 
professores. Atualmente, é professor titular da Secretaria Estadual de Educação de 
São Paulo, designado como Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico 
(PCNP) em Diretoria de Ensino, trabalhando na implementação de programas, 
projetos e formação de professores. Integra o grupo Interdisciplinar de Pesquisas 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_ortogr%C3%A1fico_de_1990
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em Linguística Informática, certificado pela Universidade de São Paulo e cadastrado 
no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq em 2002, responsável pelo 
website do grupo. Com conhecimentos em linguagens de programação para fins de 
pesquisa linguística (Python, C#, VB.NET,  PHP & Mysql e  Shell), tem interesses 
nas áreas de Linguística, Linguística Aplicada, Linguística Informática,  Linguística 
de Corpus, Processamento de Linguagem Natural, atuando principalmente  no 
desenvolvimento de ferramentas computacionais para exploração de corpora, 
ensino de línguas, entre outras aplicações envolvendo linguagem e tecnologia. 
 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 
 
TEMA 1.9 EXTRAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE EM TEXTOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ATIVIDADES DE LEITURA, 
JOSÉ LOPES MOREIRA FILHO/UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL 
 
Ver a Língua Portuguesa no computador tem se tornado uma realidade. Existem 
muitas ferramentas e recursos computacionais, além de pessoas dedicadas à 
pesquisa do português em diferentes lugares do mundo e, enfaticamente, no Brasil e 
Portugal. Contudo, há muito trabalho a se fazer, visto que línguas como o inglês 
possuem uma vasta gama de recursos em termos de pesquisa informatizada. Na 
área do ensino de línguas, em especial de língua portuguesa, o uso de ferramentas 
computacionais e corpora podem auxiliar no processo de elaboração de materiais 
didáticos que privilegiem a língua em uso. Dado que toda essa instrumentação ainda 
parece estar restrita ao meio acadêmico, o presente trabalho descreve um breve 
estudo sobre o uso de métodos de comparação estatística de frequência de listas de 
palavras por meio de corpus de referência e métodos de estatística paramétrica na 
extração de palavras-chave em textos de Língua Portuguesa, aplicados à criação 
automática de um tipo de atividade de leitura. A análise automática de um texto por 
meio de fórmulas estatísticas pode auxiliar na descoberta de categorias gramaticais 
e palavras de conteúdo consideradas chave de um texto a fim de servirem como 
fonte para criação de exercícios de predição no ensino de estratégias de leitura em 
textos de língua portuguesa. Para tanto, utiliza-se um corpus de língua geral do 
português brasileiro como corpus de referência, um conjunto de textos de divulgação 
científica como corpus de estudo, uma implementação da fórmula log likelihood em 
scripts em Python, e o programa Stablex, de autoria de André Camlong e Thierry 
Beltran. A ideia é disponibilizar uma ferramenta online que auxilie na criação de 
exercícios com palavras-chave a partir de um texto. Desse modo, o estudo visa a 
contribuir para o cenário apresentado, a partir de uma amostra de um estudo 
informatizado em textos de língua portuguesa.   

 
24. LUCIANO PEREIRA, Professor Coordenador, Escola Superior de Educação, 

Instituto Politécnico de Setúbal, PORTUGAL 
LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS BAPTISTA PEREIRA,  
luciano.pereira@ese.ips.pt,  

Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas (Português/Francês); Mestre em 
Literaturas Medievais Comparadas; Doutor em Línguas e Literaturas Românicas 

• Provas Públicas para Professor Coordenador  

  
1. Comunicações e artigos: 

• L´ interculturel, l´ audiovisuel et l'enseignement des langues 

• As cores da língua portuguesa como expressão de cultura  

• A cultura açoriano-catarinense na obra de Franklin Cascaes 

• Paiva Boléo e a cultura açoriano-catarinense. 

• A representação da Ilha na literatura de temática açoriana 

• A representação da Arrábida na literatura portuguesa  
2. Ensaios: 

• O universo do imaginário 

• Os bestiários franceses do Século XII 

• O bestiário e os contos tradicionais portugueses 

• A fábula em Portugal 
3. Unidades Didáticas para alunos do Ensino Complementar da Língua 

Portuguesa na Alemanha (em colaboração):  

• A cidade 

• O mundo das línguas 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

• Professor do Ensino Secundário. (Setúbal, 1982/1986) 

• Formando, Orientador pedagógico, Assistente, Professor Adjunto e Professor 
Coordenador (Escola Superior de Educação de Setúbal, 1986/2010) 

• Colaborador da Divisão do Ensino do Português no Estrangeiro da Direção 
Geral de Extensão Educativa (1990/1995)  

• Coordenador do Ensino da Língua e Cultura portuguesas - Embaixada de 
Portugal em Bona (1995/1996) 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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• Coordenador do Departamento de Línguas da Escola Superior de Educação 
de Setúbal (2002/2005 e 2010-2013) e Vice-Presidente do Conselho Diretivo (2005-
2008) Presença nos Colóquios desde a primeira edição em 2002.  

 
SÓCIO FUNDADOR DA AICL  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA AICL 

 
TOMA PARTE NOS COLÓQUIOS DESDE O PRIMEIRO EM 2002 
 
TEMA 1.3. CONTRIBUTOS MITRÍACOS NO CULTO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

E ALGUMAS DAS SUAS EXPRESSÕES NA LITERATURA TRADICIONAL 
LUCIANO PEREIRA, PROFESSOR COORDENADOR, ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 
 
Foi no século terceiro que o Império romano viveu o maior confronto da sua história 
religiosa. Por um lado, um cristianismo em formação, caraterizando-se por um 
conjunto de correntes oriundas dos pensamentos mais espirituais e místicos de 
sincretismos religiosos, orientais, helénicos, e judaicos mas impiedosamente 
perseguido por excluir a doutrina religiosa imperial; e por outro um mitraísmo, 
oriundo das mais antigas crenças da humanidade, formadas nos grandes deltas da 
Mesopotâmia, disseminado de oriente para ocidente, do Mediterrâneo até ao norte 
do Atlântico, celebrando a alegria de viver, da fertilidade e da fecundidade, 
promessa de fartura eterna, disciplinadamente organizado, quase à imagem da 
estrutura militar romana, fortemente hierarquizado, solidário, repleta de secretismos 
e gozando de uma especial simpatia imperial. Abundantes são os seus vestígios em 
Itália, Roménia, na Gália, na Península Ibérica,…  
António Maria Romeiro Carvalho, em 2009, evoca uma versão da Bicha das sete 
cabeças e outra de Pedro e Pedrito para evocar a força mágica e divina da aspersão 
sanguínea e vivificante do deus vivo, especialmente na sua forma taurina. “As fadas 
disseram a Pedro que só com o sangue dele derramado sobre o Pedrito o podia 
tornar em homem (…)” (Coelho, 1995, 232).  
Pessoalmente, não posso deixar de evocar o inequívoco Mitrhraeum, achado junto 
de um templo protocristão, na península de Troia e precisamente datado do século 
terceiro depois de Cristo, com abundantes vestígios de sincretismo religioso (Jalhay, 
1948).     

A maior parte dos movimentos milenaristas recuperam antigos pensamentos 
sincréticos orientais e ocidentais, aspirando a uma religião cósmica, de 
despojamento e de amor, de vida comunitária e asceta, de solidariedade e de 
comunhão. Neles se inscreve a devoção ao Espírito Santo, que se afirmou em 
Portugal pela vontade da Rainha Santa Isabel, sobrinha neta de Isabel de Hungria 
ou da Turíngia, a quem se atribui o mesmo milagre das rosas operado pela Rainha 
Santa, devoção ainda hoje tão viva nas ilhas açorianas e, em particular, na ilha 
Terceira. Neles, tomou forma o pensamento de São Francisco que doou a sua vida 
pela vida do próprio Divino, fundando assim a Ordem terceira franciscana.      

 
25. LUÍS MASCARENHAS GAIVÃO, LISBOA, PORTUGAL 

  
 LUÍS MASCARENHAS GAIVÃO é Doutorando em Pós-colonianismos e Cidadania 
Global com a tese “Pelo Sul se faz caminho: transculturalidades na obra de Manuel 
Rui”, do (CES/FEUC) - Centro de Estudos Sociais e da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra. 
Colaborador do projeto (CES/FCT) “De S. Paulo de Luanda a Luuanda, de Lourenço 
Marques a Maputo: capitais coloniais em tempos pós-coloniais”. 
Membro do GAIEPC- Grupo Autónomo de Investigação em Estudos Pós-Coloniais. 
Membro da AICL - Associação Internacional Colóquios da Lusofonia. 
Mestre em Lusofonia e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona de 
Lisboa com a dissertação "CPLP-a Cultura como Principal Fator de Coesão”. 
 Licenciado em Filosofia e Humanidades pela Universidade Católica (Faculdade 
Filosofia de Braga), foi membro da bolsa de formadores do ACIDI (Alto 
Comissariado para o Diálogo Intercultural), é professor reformado, ex-Adido Cultural 
de Portugal em Luanda, Luxemburgo e Bruxelas, Diretor do Centro Cultural 
Português em Luanda e Luxemburgo, cooperante-formador na DGEX (Direção Geral 
de Educação de Adultos em Cabo Verde), membro fundador da AICL (Associação 
Internacional Colóquios da Lusofonia), formador do Projeto Entreculturas do 
Ministério da Educação.  
Foi assessor pedagógico no Ministério da Educação de Roberto Carneiro. 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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 Áreas de interesse: interculturalidade, estudos africanos, pós-colonialismos, 
literaturas africanas, relações internacionais. 
Escritor, ensaísta, investigador CES.  

 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. 
 
TOMA PARTE NOS COLÓQUIOS DESDE 2010 BRAGANÇA, 2011 EM MACAU E SANTA MARIA, 

2012 LAGOA E GALIZA E NA MAIA 2013 
 
TEMA 1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: DE COLONIAL, GLOBAL E TRANSCOLONIAL A LOCALIZADA, DO 

SUL, E COM CRESCENTE VALOR ECONÓMICO, LUÍS MASCARENHAS GAIVÃO, CES/FEUC: 
DOUTORANDO EM PÓS-COLONIALISMOS E CIDADANIA GLOBAL (CENTRO DE ESTUDOS 

SOCIAIS, FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA) 
 
A Língua Portuguesa espalhou-se pelo mundo, a partir do século XV. Com a 
colonização e o colonialismo globalizou-se. Serviu de instrumento de luta 
anticolonial e de identidade das novas nações que a adotaram como nacional e 
fundaram a CPLP. Encontra-se globalizada, mas localizada no Sul, Sul hemisférico 
e Sul metafórico, onde não cessa de atravessar as fronteiras e de se traduzir em 
muitas diversidades culturais. É, pois, instrumento de crescente potencial 
económico. 

 

26. LUÍSA RIBEIRO, ESCRITORA AÇORIANA, CONVIDADA 

  
Maria Luísa da Cunha Ribeiro, nasceu em 1960, em Angra do Heroísmo, nos 
Açores. tem dois livros de poemas publicados e participa em antologias e revistas 
literárias nacionais e estrangeiras.  
É membro do P.E.N. Clube Português. 
Alguns dos seus poemas têm sido traduzidos para castelhano, italiano, inglês e 
letão. 
Em 1985 ganhou o 1º prémio num concurso literário para jovens, promovido pela 
Direção Regional de Cultura, com o manuscrito Fogo Branco, publicado em maio de 
1986, com o nº. 47 da coleção "Gaivota" (capa de Jorge Bettencourt e arranjo 
gráfico de Álamo de Oliveira).  
Foram editados apenas 1000 exemplares que esgotaram rapidamente.  
Tem sido poeta da sombra.  
De si diz: «sinto pudor e guardo o que escrevo; não gosto de sessões de 
lançamento de fato e gravata; gosto de estar na sombra; gosto de estar no nevoeiro; 
a única maneira que tenho de falar de mim é escrevendo». 
Tem poemas seus incluídos em duas antologias de poetas açorianos (Pai, a sua 
bênção e On a Leaf of Bleu, Bilingual Anthology of Azorean Contemporary Poetry).  
Também escreve contos.  
Publica esporadicamente em revistas literárias como Alhucema, Storm-magazine e 
Seixo Review ou em jornais regionais.  
Em 2004 fez uma Ex-Posição de poesia, no Centro Cultural de Angra, intitulada 
“Uma pequena porção de noite”.  
Em março de 2005 a editora Dauro, de Granada, publicou o seu segundo 
livro Outros Frutos, incluído na conhecida coleção Ex-Líbris e que reúne poemas de 
2003 em versão bilingue.  
Desde junho de 2006, Luísa Ribeiro, dá vida ao blogue Um Abismo.  
 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 
  

Sépia com mar ao longe (biografia) 
 
Nasci no segundo andar duma casa numa rua da cidade de Angra, onde não havia 
o perfume das laranjeiras, nem o cheiro a relva acabada de lascar. Uma casa com 

http://www.lusofonias.net/
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http://perso.wanadoo.es/emoball/alhucema/index.htm
http://www.diarioinsular.com/noticias/ver.php?edicao=4_7_Abril_2005&n_id=2322
http://umabismo.blogspot.com/
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janelas viradas para outras janelas de outras casas iguais; casa de muitas tias, 
com Pai e Mãe e onde a única sombra me era dada pela magia dum irmão mais 
velho – irmão que me enchia os olhos de livros e medos. 
E foi neste meu pulsar de criança que se espalhou a luz e que, num segredo 
noturno, fui procurando as curvas das palavras que melhor desenhariam um 
fecundo percurso de lágrimas. 
Aprendi o monólogo. E, sem nunca deixar a cidade onde nasci, limitei-me a passar 
por estes enigmáticos canais – veias da vida – exibindo sempre o desejo de 
transformar beliscões em carícias e de, ao fazê-lo, ir dando ao papel o verdadeiro 
encontro com a existência. 
Não fiz mais do que me agarrar à lua, para espalhar o sangue e receber as pedras 
e brincar ao fogo e acumular as raízes e alcançar a infância dos filhos. 
Sou aquilo que o tempo exige que eu registe: quando encontro a claridade procuro 
a sombra para descobrir o desassossego e quando encontro o desassossego, 
procuro a claridade para perseguir a sombra. 
E neste vento, às vezes tempestade, passei quatro décadas sustentando a ilha 
num eterno passeio entre a terra que me gerou e a terra que me receberá, num dia 
de sépia com mar ao longe. 
 

 TEMA 2.1. CADERNO DE CALIGRAPHIA E OUTROS POEMAS A MARGA. LUÍSA RIBEIRO, 
ESCRITORA AÇORIANA. 
 
Motivos não me faltam para apanhar o navio de Nemésio, mas consciente da 
ousadia que é fazê-lo no estado de mera leitora, e perante quem o estudou e o 
conhece melhor do que eu, abstenho-me aqui de navegar pela rota livre que trouxe 
este escritor ao mundo. 
É também com o pensamento nos Colóquios de Lusofonia que saco este livro à 
pequena biblioteca da minha vida, para o trazer a público, pois num único volume 
temos dois grandes nomes Portugueses e felizmente Açorianos: escritor – Vitorino 
Nemésio e filólogo – Luiz Fagundes Duarte, que na sua mão de mestre nos oferece 
um majestoso prólogo, confessando as suas tentações filológicas e levando-nos à 
“organização do livro” e a “algumas questões técnicas”. 
Um dos raios luminosos mais dominantes neste livro de poemas é o amor exaltante 
que Vitorino sente por Marga, no momento em que o poeta consome os últimos 
anos da sua existência. 
É que enquanto aos setenta anos o ser humano normal fala na morte, Vitorino 
Nemésio escreve os poemas mais eróticos que dele conhecemos. E Vitorino 
Nemésio tem razão, porque o lugar onde mais se morre e se renasce é exatamente 
no caos, entre dois corpos que se elevam em absoluta doação: extensão de nós à 
raiz primitiva. 
E quando Nemésio escreve à sua amada “Tímido te espero/ na casa erma de ti”; e 
“Até no carro te canto” ou ainda “O poema em que te busco é a minha rede”; quando 
Nemésio abre o coração à beira do abismo, ressuscitando o princípio da vida, eu 
sinto que tudo faz sentido. 

Neste Caderno de Caligraphia e outros poemas a Marga, Vitorino Nemésio leva o 
poema na língua, atirando-o ao palato e obedecendo à esfera lírica do homem que 
vai pelos seus pés e acumula décadas de furor, espasmo e intensa paixão erótica. E 
diz tudo com a ênfase perfeita de quem domina, até à morte, os sabores que todo o 
ser humano deveria possuir para existir em pleno. E morrer, no auge. 
Aqui vem a navalha sábia de Luiz Fagundes Duarte, que dá os cortes certos àquilo 
que une o poeta ao homem. Isto é: o filólogo escolhe, raspa, adivinha e retira o 
supérfluo, recriando a cadência do livro. 
Por isso neste livro autor e editor reúnem-se numa combinação perfeita lembrando-
nos o prazer que nos faz da lava mais escaldante do mundo.  
 

 
27. LURDES MATIAS, ASSISTENTE PRESENCIAL 

  
TOMOU PARTE NO 19º COLÓQUIO MAIA 2013 

 
28. MARIA SARAIVA DE MENEZES, ASSISTENTE PRESENCIAL 

 
MARIA SARAIVA DE MENEZES (1971, Porto) é professora e escritora. Licenciada 
em Filosofia, pela Universidade Católica Portuguesa, em 1998. Descendente de 
famílias do Minho e da Madeira, viveu no Minho durante a infância e adolescência e, 
entre 1987 e 1990, viveu em Macau, onde frequentou o primeiro ano do curso de 
Direito, na Universidade da Ásia Oriental. Vive em Lisboa. É casada e tem 3 filhos. É 
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autora de livros para crianças, pedagogia, poesia, ficção e etiqueta. Realiza a HORA 
DO CONTO COM A AUTORA em escolas e bibliotecas, com as suas histórias 
infantojuvenis. Três dos seus contos infantis foram encenados e representados em 
Portugal. Integrou a antologia de contos «A MAGIA DAS CHAVES», Edições Vieira 
da Silva, Lisboa, julho 2013, com o conto «A Auxiliar». É autora dos seguintes 
títulos: 

·  Carta ao Pai, Gradiva, Lisboa, maio 2000. 
·  O Pequeno Livro da Etiqueta e Bom Senso, Publicações Dom 
Quixote, Lisboa, 1ª edição, junho 2001, 9ª edição, abril 2013, Livros 
D’Hoje, LEYA / Brasil, 1ª edição, novembro 2012. 
·  O Pequeno Livro do Homem Apaixonado, Publicações Dom 
Quixote, Lisboa, junho 2002. 
·  O Pequeno Livro da Mãe Galinha, Plátano Editora, Lisboa, julho 
2004. 
·  Etiqueta para Crianças, Um Manual para a Cidadania, 
Plátano Editora, Lisboa, 1ª edição, junho 2006, 2ª edição, 
maio 2010. 
·  30 Conselhos para Educar o seu Filho, Plátano Editora, Lisboa, 1ª 
edição, novembro 2007, 2ª edição, abril 2008. 
·  Pegadas de Vento, Poesia, Teto de Nuvens, Porto, maio 2008. 
·  Vasco das Forças, o Bullying e a violência escolar, Editora Coisas 
de Ler, Lisboa, maio 2009. 
·  O Menino Natal e o Pai Jesus, Afinal, o que é o Natal? (infantil), 
Editora Coisas de Ler, Lisboa, novembro 2009. 
·  O Gafanhoto Garoto não pode brincar, (O stress infantil e a 
importância de brincar), Editora Nova Delphi, Funchal, Madeira, 
setembro 2012 / Roma, Itália, novembro 2013, Nova Delphi. 
·  O Dia em que o Mundo Desapareceu, (infantojuvenil), em parceria 
com o filho Vasco Serôdio, Anim Edições, Porto, março 2013. 
·  Tomás, Mariana e o lobo, Conto infantil sobre a pedofilia, e-book, 
Escrytos, Leya, Lisboa, junho 2013. 
·  KAFKA e a figura do Pai no contexto do Humanismo Ateu, 
(Ensaio filosófico) e-Book, Escrytos, Leya, Lisboa, agosto 2013. 

 mariademenezes@gmail.com 
http://educacaoliteraturaecultura.blogspot.com 
https://www.facebook.com/LivrosInfantoJuvenisHorasDoContoETeatro 

 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 

 

29. MARIA HELENA ANÇÃ E TATIANA GUZEVA, UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

  
Maria Helena Ançã 
Professora Associada com Agregação do Departamento de Educação, Universidade 
de Aveiro, Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores/CIDTFF 
Cocoordenadora do Laboratório de Investigação em Educação em Português/LEIP, 
responsável pela linha: Português Língua Não Materna. mariahelena@ua.pt  
PARTICIPOU NOS COLÓQUIOS DE MACAU 2011, GALIZA 2012 
Tatiana Guzeva, com projeto aprovado e financiado pela FCT 
SFRH/BD/69987/2010 “Educação em Português para falantes de Língua Russa: 
expressões idiomáticas entre línguas e culturas” coordenado por Professora Maria 
Helena Ançã. 
Doutoranda do Programa Doutoral Didática e Formação 
CIDTFF/LEIP, Universidade de Aveiro, tatiana.guzeva@ua.pt  
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 
 
apresentam dois trabalhos 
 TEMA 1.6. LÍNGUA PORTUGUESA E LUSOFONIA: NA VOZ DE UNIVERSITÁRIOS PORTUGUESES E 

BRASILEIROS - MARIA HELENA ANÇÃ, TATIANA GUZEVA, BELINDA GOMES, MARIA JOÃO 

MACÁRIO, CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO DE 

FORMADORES, UNIVERSIDADE DE AVEIRO (PORTUGAL). ZILDA PAIVA, MÁRCIA OHUSCHI - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – CASTANHAL (BRASIL). 
 
Num mundo globalizado, a difusão e a Internacionalização da língua portuguesa 
(LP) surgem como objetivos prioritários, quer para as sociedades/países que a 
falam, – e aqui se inserem as políticas da língua –, quer em termos mais 
individuais/corporativos, na convicção de que a atitude (positiva) dos falantes para 
com a língua pode ser um contributo determinante. 
Importa, pois, conhecer a perceção de alguns estudantes universitários, finalistas, e 
futuros professores de português, sobre a problemática, dado que o seu discurso 
e/ou atitudes podem influenciar os seus futuros alunos. 
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Neste âmbito, foi disponibilizado um inquérito por questionário a estudantes de uma 
universidade portuguesa e de uma universidade brasileira, nos respetivos países, a 
fim de analisar os conhecimentos que estes sujeitos possuem sobre a LP e o 
universo lusófono.  
Os resultados obtidos em ambos os grupos não diferem muito, apontando para 
algum desconhecimento sobre a temática. Cada grupo privilegiou os conhecimentos 
e personalidades relativos ao seu país, havendo um grande vazio no que diz 
respeito aos restantes países da CPLP. Por outro lado, é de realçar a importância 
atribuída pelos estudantes à educação e à aprendizagem da LP na difusão e 
valorização do português no mundo. 
Estes resultados levam a questionar o ensino tal como ele se apresenta: muito 
centrado localmente para o espaço onde se desenrola, sem considerar outros 
espaços geoculturais onde a LP também é falada e ensinada. Para além do mais, 
parece omissa uma abordagem mais ampla que tenha em conta a importância da 
LP no confronto com outras línguas. 
 
TEMA 1.6 LÍNGUA PORTUGUESA NO CIBERESPAÇO: DIFUSÃO, CRESCIMENTO E VALORES 
TATIANA GUZEVA, BELINDA GOMES, MARIA JOÃO MACÁRIO, MARIA HELENA ANÇÃ, CENTRO 

DE INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO DE FORMADORES, UNIVERSIDADE 

DE AVEIRO (PORTUGAL). ZILDA PAIVA, MÁRCIA OHUSCHI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

– CASTANHAL (BRASIL). 
 
A necessidade de promover a consciencialização da importância da língua 
portuguesa (LP) no mundo está na ordem do dia, contrariando a globalização e 
unificação de culturas, ultimamente potencializadas pelo rápido desenvolvimento 
das TIC, cada vez mais presentes e influentes em todas as áreas da nossa vida. 
Além disso, considerada estatisticamente a quinta língua mais utilizada no 
Ciberespaço, a LP difunde-se virtualmente muito para além do mundo 
exclusivamente lusófono.  
Neste sentido, torna-se necessário traçar o perfil da LP, através da perspetiva de 
futuros profissionais da Educação, de Portugal e do Brasil, sobre o lugar da LP no 
mundo. Deste modo, disponibilizou-se um inquérito por questionário a estudantes de 
uma universidade portuguesa e de uma universidade brasileira, nos respetivos 
países, com o objetivo de identificar as suas representações, destacando a difusão 
da LP no mundo, o seu crescimento e os seus valores, em particular na sua 
dimensão ciberespacial.  
Na análise dos resultados, foi possível verificar que, nas três perspetivas abordadas, 
o Ciberespaço e os Mídia, redes sociais e eventos foram sempre mencionados pelos 
inquiridos, ainda que com pouca expressividade.  
Por esse motivo, tratando-se a LP de uma das línguas mais faladas no Ciberespaço 
e de esta realidade estar pouco refletida no discurso dos inquiridos, os resultados 
obtidos apontam para a necessidade de promover a consciencialização da 
importância e do lugar da LP nesses espaços e, genericamente, no mundo. 
 

 

30. MARIA ZÉLIA BORGES, UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
(jubilada) 

 
 

MARIA ZÉLIA BORGES é Mestra e Doutora em Letras/Linguística pela 
Universidade de São Paulo. Exerceu o magistério durante cinquenta anos.  
Depois de lecionar na rede pública e particular no nível básico e médio em Minas 
Gerais e São Paulo, foi professora titular de Linguística no Programa de Pós-
Graduação e na Faculdade de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, onde lecionou durante trinta e quatro anos. Destaca-se em sua produção: 
participação em congressos nacionais e internacionais; pesquisa e publicação de 
artigos, bem como livro com estudos em Lexicologia e sobre peculiaridades do 
português do Brasil. Agora, aposentada, trabalha apenas naquilo que lhe dá prazer: 
pesquisas de léxico, de vocabulário, enquanto namora sua terra, Portugal e Açores, 
nesta ordem. 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. 
TOMOU PARTE NOS COLÓQUIOS NA RIBEIRA GRANDE 2006 E 2007, EM BRAGANÇA 2007, 
2008, 2009, LAGOA 2008 E 2009, BRASIL 2010, MACAU 2011, VILA DO PORTO 2011, LAGOA 

E GALIZA 2012, 
TEMA 1.8 CADA TERRA COM SEU USO, CADA ROCA COM SEU FUSO. MARIA ZÉLIA BORGES 

(UPM) 
Nos países lusófonos a língua (a roca) é uma só, mas a fala (o fuso) 

contém variantes de tal modo que devemos (os falantes) ser “poliglotas dentro da 
própria língua”, como pretendeu Bechara (1986).Cuidaremos, nesta oportunidade, 
de fruir diferenças nas variantes diatópicas diversas do português. Cada variante 
segue seu curso, flui e reflui, incluindo, excluindo e retomando formas advindas de 
outras línguas, em consequência de migrações e de novos contatos culturais, 
comerciais e tecnológicos entre povos. O Brasil, por exemplo, é um cadinho de 
povos e de línguas, onde todas são benvindas e se misturam sem pejo. Assim, 
faremos confrontos entre o português continental, o açoriano, o brasileiro, e o 
caboverdiano. A partir de obras de Vitorino Nemésio e Cristóvão de Aguiar; João 
Ubaldo e Guimarães Rosa; bem como, algumas vezes, de obra de João Lopes, 
observaremos o fluxo, a exclusão e retomada e palavras. Em Nemésio e Aguiar 
temos muitas palavras do inglês; em Ubaldo e Rosas, muitos africanismos e 
tupinismos. Enquanto isto, Lopes aparece com formas que nem conseguimos ainda 
explicar plenamente de onde vêm.  
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31. MÁRIO MELEIRO, IPG (Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto do Instituto Politécnico da Guarda) 

MÁRIO JOSÉ SILVA MELEIRO, 
Nasceu em Soutelo – Mogadouro (Trás-os-Montes), em 1974 e reside na Guarda, 
onde fez o estágio profissional na Escola Secundária Afonso de Albuquerque.  
Licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa, pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, mestre em Linguística Portuguesa, pela 
Faculdade de Letras da Universidade Católica – Polo de Viseu e doutorado em 
Linguística (Linguística Histórica) pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, é docente da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do 
Instituto Politécnico da Guarda, desde 2000.  
Além da docência tem também desenvolvido a sua atividade como formador do 
Programa Nacional do Ensino do Português (PNEP), da Terminologia Linguística 
para o Ensino Básico e Secundário (TLEBS), do Acordo Ortográfico (AO 1990) e, 
mais recentemente, das Metas Curriculares de Português (MCP). Com participação 
em diversos congressos, em alguns deles com apresentação de comunicação, a 
área de investigação centra-se na morfologia e no léxico da língua portuguesa. 
TEMA 1.1. ANTEDATAÇÕES AO DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA - MÁRIO 

MELEIRO, (ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESPORTO DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DA GUARDA) 
 
O interesse pelo estudo do léxico, nomeadamente a sua origem e a sua primeira 
atestação na língua portuguesa, tem vindo a despertar um interesse crescente. No 
meio de várias pesquisas, por diversos momentos fiquei na incerteza se 
determinada palavra, por exemplo um latinismo utilizado por Ricardo Reis, seria, de 
facto, criação dele ou se, pelo contrário, já teria sido utilizado por outro autor do 

Renascimento ou mesmo da época que imediatamente o precedeu e preparou, 
sobretudo pela grande transformação que provocou na história da língua 
portuguesa. Até determinada altura, a inexistência de um dicionário que registasse a 
data da entrada da palavra na língua dificultou o trabalho e obrigou-me a ser 
cauteloso com algumas afirmações proferidas.  
Uma consulta a muitos glossários tornou-se uma tarefa hercúlea, em alguns casos 
mesmo infrutífera. Se hoje o problema não está totalmente resolvido, está, pelo 
menos, bastante minimizado com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 
referência base de datação das palavras da língua portuguesa. 
Assim, tendo por base o Dicionário Houaiss, pretendo apresentar neste artigo 
algumas antedatações como, por exemplo, abreviador, alar, folar, missivo, miudeza, 
odoroso, entre outras.  
 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ EMBORA SE TIVESSE INSCRITO PARA O 

16º COLÓQUIO EM SANTA MARIA 

 
MARLIT BECHARA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, ASSISTENTE 
PRESENCIAL - AUSENTE POR MOTIVO DE SAÚDE 

  
 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. 

 
32. NEIDE FERREIRA GASPAR, UNIVERSIDADE SÃO PAULO, BRASIL 
NEIDE FERREIRA GASPAR é Bacharel em Língua Inglesa e Literatura pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é Mestre em Letras pela 
Universidade de São Paulo, Brasil, e está concluindo o Doutorado na mesma 
Universidade, sob a orientação da Profa. Dra. Zilda Maria Zapparoli. Tem vasta 
experiência no ensino de Língua Inglesa, tanto no ensino regular como em escolas 
de idiomas, nos setores público e privado.  
Atualmente, é professora de Pratica de Tradução para o Inglês em cursos de 
Extensão universitária promovidos pela Coordenadoria de Gestão, Extensão e 
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Aperfeiçoamento (COGEAE) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na 
qualidade de membro da Equipe Técnica de Currículo da Coordenadoria de Gestão 
da Educação Básica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, organiza 
e supervisiona ações voltadas à formação de professores, tais como cursos, oficinas 
e videoconferências, além de criar, produzir e revisar materiais didáticos.  

 
Entre suas preferências acadêmicas está o estudo de temas relacionados à Análise 
do Discurso e à Tradutologia. Em sua tese de Doutorado, propôs um método para a 
Crítica de Tradução que combina o método matemático-estatístico-computacional de 
análise de textos de André Camlong com algumas proposições apresentadas na 
obra La traduzione totale, de Peeter Torop, escrita originalmente em russo e 
traduzida para o italiano por Bruno Osimo.  
As obras escolhidas para análise foram as duas traduções para o francês do 
romance "Gabriela, cravo e canela", de Jorge Amado.  
 
TEMA 3 REFLEXÕES SOBRE TERMOS CULTURALMENTE MARCADOS EM DUAS 

TRADUÇÕES PARA O FRANCÊS DE “GABRIELA, CRAVO E CANELA”, NEIDE 

GASPAR, USP, BRASIL 
 
Termos culturalmente marcados são notoriamente difíceis de traduzir. Incluem 
nomes próprios (de personagens, estabelecimentos e lugares) e nomes comuns (de 
espécies endêmicas, ingredientes e pratos típicos, por exemplo). Sua tradução exige 
que os tradutores façam a escolha entre deixá-los no original, ou domesticá-los, 
adaptando-os à cultura de chegada. Este trabalho apresenta algumas considerações 
sobre o tratamento dado a esses termos, em especial aqueles relacionados à 
culinária, nas duas traduções existentes para o francês de Gabriela, cravo e canela, 
de Jorge Amado: Gabriela, fille du Brésil, de 1959, e Gabriela, girofle et canelle, de 
1971. Além de se depararam com problemas relativos a adjetivos pátrios, para os 
quais não havia termos em francês, os tradutores precisaram decidir como tratar 
nomes dos personagens e alguns termos bastante específicos da cultura da região, 
como "fazendeiro" (que não é equivalente a "fermier" em francês. Em relação a 
espécies endêmicas e à culinária, para alguns animais, pratos e ingredientes já há 
termos incorporados ao francês, por serem conhecidos nas antigas colônias 
francesas, como "agouti" e "couscous". De qualquer forma, os tradutores das duas 
versões utilizaram o recurso à explicitação, em notas de rodapé e glossário. Embora 

Gabriela, fille du Brésil tenha condensado a obra original, suprimindo alguns trechos, 
essa perda não seria notada pelos leitores. Gabriela, girofle et canelle não omite 
qualquer ponto do original, mas fica a ressalva quanto ao uso de "doña", para 
traduzir "dona", que remete à língua espanhola e pode reforçar a ideia errônea, mas 
ainda prevalente, de que o Brasil pertence à comunidade hispano-americana. 
Quanto ao resultado final das duas traduções, os leitores de língua francesa têm 
uma visão abrangente do universo da zona cacaueira, conforme apresentado por 
Jorge Amado nessa obra.  
 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 

 
33. NORBERTO ÁVILA, DRAMATURGO AÇORIANO,  

   
NORBERTO ÁVILA nasceu em Angra do Heroísmo, Açores, a 9 de setembro de 

1936. De 1963 a 1965 frequentou, em Paris, a Universidade do Teatro das Nações. 
Criou e dirigiu a revista Teatro em Movimento (Lisboa, 1973-75).  

Chefiou, durante 4 anos, a Divisão de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura; 
abandonou o cargo em 1978, a fim de dedicar-se mais intensamente ao seu trabalho 
de dramaturgo.  

Traduziu obras de Jan Kott, Shakespeare, Tennessee Williams, Arthur Miller, 
Audiberti, Husson, Schiller, Kinoshita, Valle-Inclán, Fassbinder, Blanco-Amor, Zorrilla 
e Liliane Wouters.  

Dirigiu para a RTP (1º Canal), a partir de novembro de 1981, a série de programas 
quinzenais dedicados à atividade teatral portuguesa, com o título de Fila 1.  

As obras dramáticas de Norberto Ávila, maioritariamente reunidas na coletânea 
Algum Teatro (20 peças em 4 volumes, Imprensa Nacional - Casa da Moeda) têm 
sido representadas em diversos países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Coreia 
do Sul, Eslovénia, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, República Checa, 
Roménia, Sérvia e Suíça. 

www.norberto-avila.eu  /www.pt.wikipedia.org/wiki/Norberto_Ávila    
oficinadescrita@gmail.com 
 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
http://www.norberto-avila.eu/
http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Norberto_Ávila
mailto:oficinadescrita@gmail.com
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É SÓCIO AICL 
 
JÁ PARTICIPOU NO 19º COLÓQUIO (2013) NA MAIA, S. MIGUEL, AÇORES 
 

TEMA 2.1. A OBRA DOIS IRMÃOS GÉMEOS DE SANTA COMBA E OUTRAS 

HISTÓRIAS, NORBERTO ÁVILA, DRAMATURGO AÇORIANO 
 
Algo de comum existe no conto Os Dois Irmãos Gémeos de Santa Comba Dão 
(de 2013) e o romance inédito Frente à Cortina de Enganos (2003 e 2004). Em 
ambas as obras se trata de um súbito regresso do protagonista à sua terra de 
origem, embora por motivos e em circunstâncias bem diversas. E, por coincidência, 
a terra de onde se regressa é Lisboa, sendo o destino a Beira Alta. 
No romance, Fortunato Galisteu, que saíra de Valdevide aos 11anos, para trabalhar 
na mercearia dum conterrâneo, na capital, tornara-se rei de uma cadeia de 
supermercados. E só aos 45 volta, com Glória, sua mãe, e os dois filhos, à aldeia 
natal. Entre as suas extravagâncias conta-se a de, a troco de um patrocínio à 
filarmónica local, poder transferir para o jardim da sua aparatosa residência lisboeta, 
no Alto de Santo Amaro, o granítico penedo existente no patio daquela sociedade 
recreativa. O que realmente acontece, com direito a bênção episcopal e festarola de 
grande repercursão social. Isto por ser aquele o penedo em que ele costumava 
alcandorar-se, quando menino. 
Em Os Dois Irmãos Gémeos de Santa Comba Dão, Durval Salvaterra, residente 
em Lisboa, recebe de chofre a notícia de que o Banco Pecuniário Português, do qual 
é funcionário há cerca de 20 anos, decidira encerrar umas tantas dependências, 
inclusive aquela em que ele trabalha. Decide-se, portanto  a visitar Santa Comba, 
aceitando a solidariedade parental. Ele e Duarte, seu irmão gémeo, divergem em 
alguns pontos de vista. Ele sai ao pai (preso, na juventude, por motivos politicos), 
Duarte sai à mãe (que foi madrinha de guerra e pertenceu ao Movimento Nacional 
Feminino). Mas isso em nada prejudicará o bom entendimento e a desejada união 
familiar.  

 
34. PERPÉTUA DOS SANTOS SILVA, CIES/ISCTE-IUL, PORTUGAL 

Perpétua Santos Silva é socióloga, investigadora do Centro de Investigação 
e Estudos de Sociologia – CIES/ISCTE-IUL, na linha de investigação 
“Desigualdades, Migrações e Territórios”. Desenvolve o seu trabalho sobre a 
realidade de Macau, tendo as suas teses de mestrado e de doutoramento tratado a 
temática da língua portuguesa nesta Região. Prepara, neste momento, projeto de 
pós-doutoramento sobre a problemática da inserção profissional dos diplomados 
chineses em língua portuguesa. As suas principais áreas de interesse são: 
metodologias de investigação, sociologia da cultura, sociologia da língua, etnicidade, 
migrações e identidades. Tem desenvolvido investigação sobre a temática da língua 
e da cultura portuguesas em Macau. 

 
É SÓCIO DA AICL. 
 

  
PARTICIPOU EM BRAGANÇA 2009, BRAGANÇA 2010, MACAU E SANTA MARIA 2011, 

GALIZA 2012, MAIA 2013 
 
TEMA 1.8 LÍNGUA PORTUGUESA NO ESPAÇO JURÍDICO DE MACAU, 

PERPÉTUA SANTOS SILVA CIES/ISCTE-IUL 
 

Uma das questões essenciais do Processo de Transição de Macau de Portugal para 
a R. P. China, se não mesmo a mais significativa, o domínio do Direito, ou melhor 
dizendo dos sistemas jurídico e judiciário, ainda hoje não é pacífica em Macau e 
talvez seja, mesmo, o campo onde o uso da língua portuguesa sendo uma 
necessidade se constitui igualmente como ponto sensível e instrumento de conflito. 
À data das negociações para a transferência do exercício de soberania, a 
organização judiciária em Macau era uma extensão do sistema existente em 
Portugal, sendo os órgãos judiciais locais sua parte integrante, e correspondendo as 
normas jurídicas então vigentes a legislação local emanada pela Assembleia 
Legislativa e pelo Governador e a legislação produzida nos órgãos de soberania de 
Portugal e mandada aplicar a Macau – redigidas em língua portuguesa. Havia, 
portanto, que delimitar o universo normativo que viria a vigorar em Macau e garantir 
a sua autonomia e capacidade de continuidade após 1999, acrescendo à gigantesca 
tarefa de localizar a produção legislativa, o facto de que todo o ordenamento jurídico 
teria de ter expressão em ambas as línguas oficiais. Donde releva a imperiosa 
necessidade de desenvolver formação de pessoal bilingue neste domínio específico 
e decorre, igualmente, que apesar do declínio da influência do português no domínio 
da administração do Direito, esta língua ainda mantenha uma presença 
determinante – não só enquanto língua materna dos profissionais portugueses que 
continuam a desenvolver a sua ação em Macau, nomeadamente, juízes, advogados 
e juristas, mas também como língua de trabalho e sobretudo de referência para 
aqueles que sendo de língua materna chinesa desenvolvem igualmente atividade 
nesta área. Procuraremos mostrar, ainda que de forma necessariamente breve, 
como a presença do português no espaço jurídico de Macau remete para um 
conjunto de dimensões socioculturais que ultrapassam, claramente, a questão da 
língua em que decorrem os atos e se redigem as sentenças. 

 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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35. RAQUEL BEATRIZ DE LIMA MACHADO - CONSERVATÓRIO REGIONAL DE 
PONTA DELGADA 

  
RAQUEL MACHADO nasceu em Ponta Delgada, em 1987. Ingressou no 

Conservatório Regional daquela cidade açoriana aos seis anos de idade, onde foi 
aluna da Prof.ª Irina Semiónova e completou o 8º Grau de Piano com a 
classificação de 18 valores. Enquanto aluna daquela instituição, participou em 
diversas audições, recitais e concertos, como solista ou integrando grupos de 
música de câmara e coro. Em julho de 2009 terminou a Licenciatura em Música – 
Variante de Piano, na Universidade de Aveiro, na classe de Piano da professora 
Nancy Lee Harper e na classe de Música de Câmara do professor António Chagas 
Rosa. Em dezembro de 2009 recebeu o Prémio Caixa Geral de Depósitos – Melhor 
finalista da Licenciatura em Música, numa cerimónia que teve lugar no Auditório da 
Reitoria da Universidade de Aveiro.  Participou em diversos master classes com os 
pianistas Massimiliano Valenti, Rudolfo Rubino, Mário Laginha, Paulo Pacheco, 
Sofia Lourenço, Miguel Borges Coelho, e Sergei Milstein.  

No âmbito dos Cursos Internacionais de Música de Guimarães, trabalhou Música 
de Câmara sob a orientação de António Saiote. Em 2007 participou no recital de 
encerramento do Congresso Europeu de Professores de Piano (ESMAE, Porto), e 
no mesmo ano atuou na Sessão Solene Comemorativa da Elevação da Ribeira 
Grande a Vila, que decorreu no Teatro Ribeiragrandense. Em 2006 ingressou na 
Lira Açoreana, sendo a primeira pianista desta orquestra constituída por jovens 
músicos açorianos. Enquanto membro do coro do Departamento de Comunicação e 
Arte da Universidade de Aveiro participou em diversos concertos, dos quais se 
destacam a Missa da Coroação (Mozart), Requiem (Brahms), A Criação (Haydn), a 
Nona Sinfonia (Beethoven), Sinfonia Coral (Beethoven) dirigida pelo maestro 
António Saiote e onde foi solista o pianista António Rosado. Atualmente ensina no 
Conservatório Regional de Ponta Delgada. Como soprano, apresentou-se pela 
primeira vez como solista em maio de 2010 no Teatro Micaelense (S. Miguel – 
Açores), interpretando a Missa Breve de Deliebes e  Alleluia de Mozart. Faz 
atualmente parte do Grupo Bruma Ensemble. 

 
FOI CONVIDADA DOS COLÓQUIOS A BRAGANÇA 2010, MACAU 2011 E VILA DO 

PORTO (SANTA MARIA) EM 2011, MAIA 2013, ATRAVÉS DO APOIO DA DIREÇÃO 

REGIONAL DAS COMUNIDADES. 

 
ATUA COMO SOPRANO NO PRIMEIRO RECITAL  
 
É SÓCIA DA AICL 

 
36. RAUL LEAL GAIÃO, INVESTIGADOR, LISBOA, PORTUGAL 

 

 
RAUL LEAL GAIÃO, Mestre em Língua e Cultura Portuguesa/Estudos 

Linguísticos, com a dissertação de Aspetos Lexicais na Obra de Autores Macaenses 
(publicada).Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Licenciado em Ciências Literárias pela Universidade Nova de Lisboa. 

Colaborador do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das 
Ciências de Lisboa e Colaborador do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

Desenvolve investigação na área do falar/dialeto macaense, tendo escrito e 
publicado vários artigos: 

 - “Línguas de Macau” in Dicionário Temático da Lusofonia.  
 - “Nhónha-nhónha – A Reduplicação no Crioulo Macaense”, in Pelas Oito Partidas 

da Língua Portuguesa. 
- “Asiaticismos no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa”, in SIMELP, I 

Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa.   
 - “Asiaticismos no Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa”, in 

Atas/Anais 4º Encontro Açoriano da Lusofonia. 
- “Representações do crioulo macaense”, in SIMELP 
É SÓCIO DA AICL   
PARTICIPOU EM MACAU E SANTA MARIA 2011, LAGOA E GALIZA 2012, MAIA 2013 
APRESENTA DOIS TEMAS: 
 
TEMA. 2.3. DOM JOSÉ DA COSTA NUNES: O MISSIONÁRIO DO ORIENTE, 

EVANGELIZAÇÃO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/


PROGRAMA XX COLÓQUIO DA LUSOFONIA, SEIA outubro 2013 – P á g i n a  | 39 

WWW.LUSOFONIAS.NET É O PORTAL DA AICL /http://blog.lusofonias.net é o blogue da AICL - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DOS COLÓQUIOS DA LUSOFONIA – Página | 39 

39 

Tendo nascido na Candelária, ilha do Pico (156/03/1880), o P. José da Costa Nunes 
exerceu a sua atividade sacerdotal em Macau, foi nomeado bispo de Macau 
(16/12/1920), Arcebispo Metropolitano de Goa e Damão e Primaz do Oriente e 
Patriarca das Índias Orientais (11/12/1940) e elevado a Cardeal da Cúria Romana 
(19/03/1962). No domínio do seu múnus sacerdotal e episcopal nas diversas 
missões pertencentes à sua diocese (num tempo de viagens penosas), efetuou 
visitas pastorais a Malaca (1911, 1923), Singapura (1923, 1924, 1928, 1933, 1934), 
Timor (1911, 1922, 1927, 1929, 1932, 1933/34, 1937/38), às Missões da China 
(1922, 1927, 1928, 1929, 1932, 1935, 1936), para além das visitas como 
representante da Igreja Católica a Goa (1922, 1927), Cantão (1937), Pequim (1930), 
Roma (1921, 1930) e Manila (1937). 
Esta intensa atividade proporcionou-lhe um profundo conhecimento do Padroado 
Português do Oriente, permitiu-lhe desenvolver uma ação religiosa, pastoral e social 
nas diversas missões, traçar as orientações mais adequadas à realidade, com 
grande conhecimento de causa e de modo a cumprir a sua missão evangelizadora. 
TEMA.1.8. COZINHAÇAM DI MACAU E LÍNGUA MAQUISTA 
A gastronomia macaense e o crioulo de Macau, elementos constituintes da 
identidade macaense, formaram-se na horizontalidade histórica, resultantes da 
comunicação dos portugueses com as diversas culturas a partir do início dos 
descobrimentos. Assim, no referente à gastronomia, “Macau herdou dos chineses o 
hábito das gemas ou ovos salgados; os peixes, mariscos e moluscos secos; feijões, 
leguminosas e hortaliças salgadas, liofilizadas ou avinagradas ou conservadas em 
óleos, aguardentes e especiarias. De Portugal vieram-nos sobretudo os hábitos dos 
fumados e da vinha d´alhos. Possivelmente da Malásia e da Índia, da Tailândia e do 
Ceilão, retivemos os chatini, balichão, ou muitos sambais e missós. Às nossas 
ligações a Timor fomos buscar o “peixe esmargal” e o limão de Timor” (Cecília 
Jorge). O crioulo de Macau, também conhecido por patuá, papiaçãm, língua 
maquista, papiá cristám di macau, lingu nhonha, resultou dos contactos efetuados 
pelos portugueses, a partir de Macau e com início no século XVI, com diversas 
comunidades e culturas do Oriente, com trocas linguísticas que se fixaram no patuá, 
de base portuguesa e integrando influências malaias, indianas, chinesas, japonesas 
e até filipinas. A cozinha macaense e o crioulo refletem a evolução da comunidade 
macaense. Adé, na sua escrita crioula, tanto na prosa como na poesia, desfila as 
iguarias macaenses pelas reuniões e festas (Natal, Carnaval, casamentos, 
batizados) da comunidade, exaltando os sabores de encher água na boca (Lô fazê 
gente corê babo) ou de fazer tremer os beiços de desejo (Fazê bêço tremê di 
desejo), fazendo o retrato social dos macaenses, marcando a identidade “Di nôsso 
Macau antigo”, satirizando aspetos da vida macaense, como o futuro de Macau, em 
que se está a preparar uma espécie de “chau-chau” (Fazê unga laia chachau).  
Usa muitas das imagens da gastronomia para representar muitos traços identitários 
como o crioulo: 

“Sucre sã doci, // lête co-mel sã dóci 
Dóci sã lingu maquista, 
Dóci papiaçám di Macau” 

 

37. ROLF KEMMLER, UTAD VILA REAL/ALEMANHA 

  
Rolf Kemmler, Natural de Reutlingen (Alemanha), é investigador da área da 

historiografia linguística do Centro de Estudos em Letras (CEL) da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, Vila Real), financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, desde julho de 2009.  

Doutorado em Filologia Românica (Dr. phil.) pela Universidade de Bremen em 
2005 (Alemanha), com a tese intitulada A Academia Orthográfica Portugueza na 
Lisboa do Século das Luzes: Vida, obras e atividades de João Pinheiro Freire da 
Cunha (1738-1811), publicada em 2007.  

 
Mestre (M.A.) em Filologia Românica desde 1997 pela Eberhard-Karls Universität 

de Tübingen (Alemanha) com uma tese intitulada Esboço para uma História da 
Ortografia Portuguesa (publicada em 2001 como artigo na revista Lusorama sob o 
título «Para uma História da Ortografia Portuguesa: o texto metaortográfico e a sua 
periodização do século XVI até à reforma ortográfica de 1911»).  

Com grande número de publicações dedicadas à disciplina da historiografia 
linguística desde 1996, é especialista nas áreas da história da ortografia da língua 
portuguesa desde o século XVI e da história da gramaticografia portuguesa e latino-
portuguesa dos séculos XVI-XIX. 

http://www.lusofonias.net/
http://blog.lusofonias.net/
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É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. 
 
TOMA PARTE NOS COLÓQUIOS DESDE BRAGANÇA 2010, MACAU E SANTA MARIA 2011, LAGOA 

E GALIZA 2012, MAIA 2013  
 
TEMA 2.4. NOTAS SOBRE A PERCEÇÃO DOS AÇORES NO MUNDO ANGLÓFONO NOVECENTISTA 

III: EDWARD BOID E A DESCRIPTION OF THE ISLAND OF ST. MICHAEL (1835), ROLF KEMMLER 

(VILA REAL)* 
 
Em continuação dos nossos estudos sobre a perceção dos Açores por parte de 
viajantes e escritores anglófonos do século XIX, pretendemos dedicar-nos ao livro A 
Description of the Azores or Western Islands: From personal observation, comprising 
remarks on their peculiarities, topographical, geological, statistical, etc., and on their 
hitherto neglected condition (1835). Devendo ser considerada a terceira publicação 
monográfica de um autor anglófono a ser dedicada exclusivamente ao arquipélago 
dos Açores, a obra é atribuída a um antigo oficial da marinha britânica que se 
identifica como 'Captain Boid'. 

Apesar desta autoria semianónima, parece consensual uma identificação do 
autor que se identifica no rosto da obra como cavaleiro da Antiga e Muito Nobre 
Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito com Edward Boid, 
secretário do Vice-Almirante George Sartorius (1790-1885), comandante da 
expedição liberal que se constituiu nos Açores em 1832 em serviço de D. Pedro IV. 

Uma vez que o título do livro diz reunir comentários sobre o arquipélago que se 
devem a observações pessoais do autor (que ali se encontrava durante cerca de 
quatro meses no âmbito do seu serviço à coroa portuguesa), pretendemos, mais 
uma vez, apresentar como este retratou as terras e gentes dos Açores. 

 
38. SIMONA VERMEIRE, UNIVERSIDADE DO MINHO, ROMÉNIA  

 

Simona Vermeire, de nacionalidade romena, é doutoranda e bolseira da FCT e 
investigadora de Literatura Comparada na Universidade de Minho, CEHUM, Braga.  

 
* Investigador do Centro de Estudos em Letras (CEL) da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

 
É SÓCIO DA AICL  
TOMA PARTE DESDE 2012 LAGOA E GALIZA 
TEMA 1.1. DEVIR GENÉTICO E DESVIO GEOGRÁFICO DA JANGADA IBÉRICA, 

SIMONA VERMEIRE, UNIVERSIDADE DO MINHO 
 

O romance A Jangada de Pedra de José Saramago redimensiona 
poeticamente os descobrimentos renascentistas mercê de uma perspetiva mágica 
das aventuras dos “navegadores” ibéricos, lançados num vagar geográfico 
misterioso. E é, de facto, este mistério que constitui um desafio para uma leitura 
alternativa às muitas análises ideológicas que têm vindo a ser feitas do romance em 
questão. Por que razão esta jangada ibérica, separada da sua matriz europeia, 
percorre rotas tão imprevisíveis pelo Oceano Atlântico – África, América de Norte, 
Açores e Brasil –, orientando-se finalmente para a Antártica? Para além dos 
habituais significados históricos justificando múltiplos desvios geográficos a esta 
imagem literária do Iberismo extenso, existe, também, uma outra possibilidade 
interpretativa remetendo para antigas cartografias, mapeando terras reais e/ou 
imaginárias. Neste caso, e prosseguindo nas rotas mistificadas pela imaginação, 
seria possível fazer uma leitura paralela deste vaguear insular na obra ficcional de 
Saramago. Tendo em conta que a geografia não pode ser separada do devir 
genético, seguiremos este roteiro imprevisível da jangada ibérica ao nível 
microscópico, o dos genes, e ao nível macroscópico, o dos continentes. Aliás, a 
explosão demográfica da ilha ibérica, imaginada no final do romance pela via de 
uma epidemia de gravidez que não poupa nenhuma mulher da jangada, incita a esta 
dupla viagem, terrestre e marítima, encarada como um confronto entre a identidade 
genética histórica e o futuro identitário dos Ibéricos. Assim sendo, associamos o 
embrião biológico do povo ibérico ao embrião geográfico do mundo (a Península 
Ibérica, embrião da América do Sul, e o Brasil, embrião imaginário da Antártica, 
antigamente designado como Regio Brasil). Além do mais, o oceano, como embrião 
da globalização, facilitando o trânsito de vários povos, tornar-se-á a representação 
líquida do poder identitário entre a África, a Europa e a América. A cinética do corpo 
pelo mundo revela-se, deste modo, um corpo cartografante, tornando-se os lugares 
mapeados uma metáfora do conhecimento ou um índice de aceleração e 
intensificação da mobilidade genética.  
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39. TATIANA GUZEVA, PORTUGAL/RÚSSIA e MARIA HELENA ANÇÃ, 
UNIVERSIDADE AVEIRO 

  
Tatiana Guzeva, com projeto aprovado e financiado pela FCT 
SFRH/BD/69987/2010 “Educação em Português para falantes de Língua Russa: 
expressões idiomáticas entre línguas e culturas” coordenado por Professora Maria 
Helena Ançã. Doutoranda do Programa Doutoral Didática e Formação 
CIDTFF/LEIP, Universidade de Aveiro, tatiana.guzeva@ua.pt  
apresenta dois trabalhos 
 TEMA 1.6. LÍNGUA PORTUGUESA E LUSOFONIA: NA VOZ DE UNIVERSITÁRIOS PORTUGUESES E 

BRASILEIROS 
Maria Helena Ançã, Tatiana Guzeva, Belinda Gomes, Maria João Macário, 
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, 
Universidade de Aveiro (Portugal). Zilda Paiva, Márcia Ohuschi - Universidade 
Federal do Pará – Castanhal (Brasil). 
TEMA 1.6 LÍNGUA PORTUGUESA NO CIBERESPAÇO: DIFUSÃO, CRESCIMENTO E VALORES 
Tatiana Guzeva, Belinda Gomes, Maria João Macário, Maria Helena Ançã, 
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, 
Universidade de Aveiro (Portugal). Zilda Paiva, Márcia Ohuschi - Universidade 
Federal do Pará – Castanhal (Brasil). 
 
PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ 

 
40. VASCO PEREIRA DA COSTA, ESCRITOR AÇORIANO , ASSISTENTE 

PRESENCIAL 
VASCO PEREIRA DA COSTA nasceu em Angra do Heroísmo, no ano de 1948. 
Professor do ensino secundário, durante vários anos, esteve ligado à formação de 
professores, exercendo funções docentes na Escola Superior de Educação de 
Coimbra.  
Desempenhou durante vários anos as funções de diretor do Departamento de 
Cultura, Turismo e Espaços Verdes da Câmara Municipal de Coimbra.  

Tem proferido conferências sobre temas literários e pedagógicos em Portugal e nos 
EUA, Venezuela, África do Sul, Senegal, Espanha, França, Inglaterra, Brasil, Macau, 
Bélgica, Holanda e Itália. 
 Integrou o grupo de trabalho Culture sans frontières da DG X da União Europeia 
para o estudo do turismo cultural nas cidades europeias de média dimensão.  
Em representação da A. P. E. tem integrado diversos júris de prémios literários, 
designadamente, o Grande Prémio A. P. E. de poesia.  
Foi representante de Portugal no programa FAULT LINES da Truth and 
Reconciliation Commission da República da África do Sul.  
Tem trabalhado para a rádio e para a televisão em programas de índole literária e 
cultural e exercido, nesta área, funções de consultor para programas infantis.  
Foi Diretor Regional da Cultura do Governo Regional dos Açores (2003-2008) e 
antes disso foi cônsul honorário de França em Coimbra. 
 Integra o Conselho Diretivo da Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento 
(FLAD). É Doutor Honoris Causa pela Universidade de São José (Macau). 

  

 
Pinta com o nome de Manuel Policarpo, tendo efetuado já várias exposições, 
incluindo uma no 18º colóquio em Ourense na Galiza, 2012. 
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 PRINCIPAIS OBRAS PUBLICADAS: 
Nas Escadas do Império: Contos. (1978) Coimbra, Centelha 
Amanhece a Cidade, romance. (1979) Coimbra ed. Centelha 
Venho cá mandado do Senhor Espírito Santo, (1980) novela; Ed. Banco 
Espírito Santo e Comercial de Lisboa. Lisboa. 
Ilhíada; (1981), (poesia) Angra do Heroísmo: SREC, col. Gaivota. 
Plantador de Palavras, Vendedor de Lérias, 1.º Prémio Torga de 1984; (ler 
extrato aqui), (1984) Coimbra, Câmara Municipal,  
Memória Breve, (1987) contos. Angra do Heroísmo, Inst.º Açoriano de Cultura  
Terras; (1997), (poesia) 1ª ed. Porto: Campo das Letras 
Riscos de Marear; (1992) (poesia) Ponta Delgada : Eurosigno 
Sobre-Ripas-Sobre-Rimas; (1994), Coimbra: Minerva 
My Californian Friends; (1999), ed. Gávea-Brown: 
My Californian Friends (2ª Edição) (2000) Viseu, Palimage Editores 
Fogo Oculto Calendário de Letras, 2011 
Ilhíada, antes e depois (poesia, 1972-2012, 40 anos de vida literária), ed. 
Calendário de Letras/AICL, VN de Gaia,  
In Antologia (Bilingue) Autores Açorianos Contemporâneos, ed. Calendário de 
Letras/AICL, VN de Gaia, 2011 
 
É SÓCIO FUNDADOR DA AICL. 
 

TOMA PARTE NAS SESSÕES DE POESIA E MODERA SESSÃO 
 
JÁ TOMOU PARTE EM 2010 NO BRASIL, BRAGANÇA, 2011, MACAU 2011 E VILA DO PORTO, 
SANTA MARIA 2011, LAGOA 2012 E GALIZA 2012 

 
41. ZAIDA PINTO, ESTH/IP GUARDA 

  

 

 
Zaida Pinto Ferreira é licenciada em Estudos Anglo-Americanos, mestre em 
Estudos Americanos e concluiu, em maio de 2013, a sua tese de doutoramento em 
Literatura Norte-Americana, na Universidade de Aberta, estando a aguardar a 
apresentação e defesa da mesma.  
Docente do Ensino Superior Politécnico desde 1989, começou a lecionar no Instituto 
Politécnico da Guarda, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. 
Atualmente, leciona na Escola Superior de Turismo e Hotelaria deste Instituto, desde 
o ano de 2000 e é Vice-Presidente do Conselho Pedagógico e foi Presidente do 
Conselho Técnico-Científico de 2000 a 2004 e de 2009 a 2013. 
 

É SÓCIO DA AICL  
 
TOMOU PARTE NOS COLÓQUIOS DE 2010 BRASIL, 2011 MACAU E SANTA MARIA E 2012 NA 

GALIZA 
 
APRESENTA TRABALHO COM ANABELA SARDO E ELISA BRANQUINHO 
 
TEMA 1.3. CINCO DIAS, CINCO NOITES DE MANUEL TIAGO/ÁLVARO CUNHAL, A 

LITERATURA “COMPROMETIDA” COMO FORMA SUPERIOR DE SER E 

ENTENDER O MUNDO 
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42. ZILDA ZAPPAROLI, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL 

 ZILDA MARIA 
ZAPPAROLI nasceu em Itu, São Paulo, Brasil, em 2 de agosto de 1945. É 
professora associada aposentada junto ao Departamento de Linguística da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
(FFLCH-USP), instituição em que obteve os títulos de Mestre, Doutor e Livre-
Docente, e onde continua desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e 
orientação no Curso de Pós-Graduação em Linguística, área de Semiótica e 
Linguística Geral, linha de pesquisa Informática no Tratamento de Corpora e na 
Prática da Tradução.  
Foi professora assistente da área de Linguística Românica de 1980 a 1994, junto ao 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH-USP. Tem experiência 
na área de Linguística, com ênfase em Linguística Informática, Linguística de 
Corpus e Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Linguagem e Tecnologias, Informática e Ciências Humanas, Análise Informatizada 
de Textos, Pesquisas Baseadas em Corpora, Educação a Distância, Processamento 
de Língua Natural, Análise do Discurso Oral, Lexicologia, Fonética e Fonologia.  
Tem cerca de quarenta anos de atuação em Linguística Informática, com tese de 
doutorado, tese de livre-docência, pós-doutorado na Universidade de Toulouse II e 
trabalhos publicados na área.  
É líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Linguística Informática, certificado 
pela Universidade de São Paulo e cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 
no Brasil do CNPq em 2002.  
É consultora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq −, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo – FAPESP – e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES. Integrou comissões e colegiados na USP, destacando-se os 
trabalhos relativos ao processo de informatização da FFLCH-USP, enquanto 
Membro da Comissão Central de Informática da USP e Presidente da Comissão de 
Informática da FFLCH-USP por cerca de treze anos. 
 

É SÓCIO DA AICL  
 

TOMOU PARTE NO 16º COLÓQUIO EM VILA DO PORTO 2011 E 17º NA LAGOA 2012 
 

TEMA 1.4: UNIDADE NA DIVERSIDADE: A LÍNGUA ORAL DO PORTUGUÊS VARIANTE BRASILEIRO, 
ZILDA MARIA ZAPPAROLI, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL 
 
A língua portuguesa é a língua oficial dos oito países lusófonos, mas tem identidade 
própria em cada um deles. Da mesma forma, em cada país, as diferentes 
comunidades apresentam peculiaridades no seu desempenho linguístico. A partir de 
uma pesquisa do português falado em sua variante brasileira, mais precisamente 
paulista, este trabalho dá mostras do que é chamado de unidade na diversidade de 
uma língua.  
O corpus de língua oral constitui-se de dados autênticos, provenientes de 
variedades sociolinguísticas do português falado de São Paulo. A língua oral 
paulista, observada numa perspetiva sincrônica, é, assim, observada na sua 
diversidade.   
Para a transcrição ortográfica, adota-se o sistema de sinais escritos do alfabeto 
latino utilizado pela língua portuguesa, com convenções para a distinção de palavras 
homógrafas e para a representação de pausas, entonações e outras informações 
contextuais características do código falado.  
A transcrição fonética é alofonêmica, por especificar alofones da língua; utilizam-se 
os caracteres do Alfabeto Fonético Internacional e anotam-se a pausa efetivamente 
realizada na fala e o comportamento de encontros fônicos na juntura intervocabular. 
Por utilizar tecnologias informatizadas na pesquisa e no conhecimento da língua 
portuguesa do Brasil, as informações ortográfico-fonéticas estão organizadas, 
relacionadas e armazenadas em arquitetura de banco de dados relacional no 
Sistema CorPor – Corpora do Português Falado de São Paulo –, disponível em 
˂www.corpor.fflch.usp.br˃.  
A investigação é, pois, de natureza interdisciplinar, situando-se na interface entre a 
Linguística e a Informática. A unidade da língua portuguesa na diversidade dos 
falares dos países lusófonos e, dentro de cada país, nas variantes de ordem 
regional, sociocultural e até individual, encontra aparato teórico em Eugenio Coseriu, que 
propõe uma distinção tripartida na realidade unitária da linguagem – Sistema / 
Norma / Falar Concreto –, e justifica a distinção entre Gramática Prescritiva e 
Gramática Descritiva, que tem relevantes implicações no processo de ensino-
aprendizagem de línguas naturais.   
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