COLÓQUIOS DA LUSOFONIA (AICL, ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL COLÓQUIOS DA LUSOFONIA)

PROPOSTA
Considerando que:
1. O 16º Colóquio da Lusofonia se realiza pela primeira vez na ilha de Santa
Maria e um dos temas principais é uma Homenagem Contra o Esquecimento
e à obra de Daniel de Sá,
2. Daniel Augusto Raposo de Sá é um emérito escritor açoriano reconhecido
pela sua obra no arquipélago e no estrangeiro, galardoado por diversas vezes
e atualmente a ser traduzido para outras línguas no âmbito dos Colóquios da
Lusofonia;
3. Daniel de Sá é o Micaelense mais Mariense e a sua escrita reflete os anos
vividos em Santa Maria (até aos quinze) à qual chama Ilha-mãe, sendo
precisamente esse o título de uma das suas obras e do presente Colóquio;
4. Daniel de Sá reconheceu nas suas obras que a sua passagem pelo Lugar de
Santana, e a frequência da respetiva escola primária e do Externato do
Aeroporto, foram profundamente modeladores do seu caráter humanista;
Considerando, ainda, que:
1- Raras vezes os escritores podem ser homenageados em vida, honrando os
lugares onde moraram e que ficaram indelevelmente marcados nas suas obras
2- É intenção dos colóquios lutar contra o esquecimento dos grandes vultos de
literatura de matriz açoriana, que devem ser reconhecidos merecedores de ruas
com o seu nome,
3- Considerando, ainda, que o Caminho de Santana seria o local mais apropriado
para tal homenagem
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Propomos que a Comissão de Toponímia da Câmara Municipal de Vila do Porto
aceite esta proposta dos Colóquios da Lusofonia e em tal caso, seja marcada a
data de tal atribuição toponímica pela Câmara de Vila do Porto, para coincidir
com as datas de realização do Colóquio da Lusofonia e que seja atribuído o
nome de Avenida Ilha-Mãe (em homenagem ao escritor Daniel de Sá ao
atual Caminho de Santana
24 março 2011

Posteriormente o homenageado declarou:

-------- Original Message -------Subject:
Re: Fwd: proposta toponimica.docx
Date:
Fri, 25 Mar 2011 15:31:17 +0000
From:
daniel.de.sa@sapo.pt
To:
coloquios gmail <coloquioslusofonia@gmail.com>

Meu Caro Chrys
Maria Alice disse-me que isso está quase bem, mas não como deve
ser.
Sem falsa modéstia, digo sinceramente que do que eu gostaria era
de ver aquele caminho chamado Avenida (ou Rua)
"de Santa Maria, a Ilha-Mãe".

"de Santa Maria, Ilha-Mãe" Ou

. Se assim não for, perde-se uma oportunidade

histórica de dar um nome que se justifica plenamente, e que ao
mesmo tempo me homenageia também. Santana foi o primeiro lugar
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habitado da ilha, e foi possivelmente na Praia dos Lobos que
desembarcaram os descobridores. E aquele caminho liga o
Aeroporto, o novo caminho das navegações modernas, ao mais
antigo. Seria perfeito.
Sinceramente, muito sinceramente, eu aceitaria com muito gosto (a
única homenagem do género que eu muito apreciaria, e já o disse
seria dar o meu nome à rua que vai dar perto das ruínas da minha
"casa". Esse sim, é um caminho que foi "meu", e lá ainda tenho
vizinhos muito queridos que iriam ficar orgulhosos de verem o meu
nome na sua rua. Mas agradeço-te a ideia e o interesse. Muito. Muda
a proposta, por favor. Farei força junto da Câmara, acredita, para que
assim seja.
Assim seja.
Um abraço.
Daniel
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Protocolos, convénios e parcerias
ACADEMIA GALEGA DA LÍNGUA PORTUGUESA, GALIZA
CÂMARA MUNICIPAL DA LAGOA AÇORES, (2008-2013)
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PORTUGAL (2002-2010)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO, SANTA MARIA, AÇORES (2011)
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES (2007-2011) DIREÇÃO REGIONAL DAS COMUNIDADES
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES (2011-2012) DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA
UNIVERSIDADE DO MINHO, (DER, DEPTº DE ESTUDOS ROMÂNICOS), BRAGA, PORTUGAL
ESE, INSTITUTO POLITÉCNICO, SETÚBAL, PORTUGAL
ESE, INSTITUTO POLITÉCNICO, BRAGANÇA, PORTUGAL
ESTH, INSTITUTO POLITÉCNICO, GUARDA, PORTUGAL
IIM INSTITUTO INTERNACIONAL DE MACAU
IPM INSTITUTO POLITECNICO DE MACAU
LICEU LITERÁRIO PORTUGUÊS, RIO DE JANEIRO, BRASIL
ACADEMIA DE LETRAS DE BRASÍLIA BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL
NEA, NÚCLEO DE ESTUDOS AÇORIANOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATRINA, BRASIL
Foi esta a proposta da CDU apresentada na Assembleia Municipal e chumbada com o argumento do PS de que haverá
muitos mais e talvez mais importantes marienses a merecerem nomes de ruas (nomeadamente Madalena Ferin) e
que isso deveria ser ponderado e criada uma comissão para o efeito. Enfim, politiquices pois que eu saiba apenas
Daniel viveu em Santana (não foram eles a ter a ideia...).
PROPOSTA CDU não aprovada…..

Considerando que:

1- Daniel Augusto Raposo de Sá é um emérito escritor açoriano reconhecido pela sua obra para além Atlântico, quer
no continente, quer no estrangeiro, tendo, nessa condição, já sido galardoado por diversas vezes;
2- Daniel de Sá, na sua escrita, reflete os anos vividos, desde os dois até aos quinze, em Santa Maria, à qual chama
Ilha-mãe, sendo precisamente esse o título de uma das suas obras;
3- Daniel de Sá reconhece que a sua passagem pelo Lugar de Santana, e a frequência da respetiva escola primária
e do Externato do Aeroporto, foram profundamente modeladores do seu caráter humanista;

Considerando, ainda, que:
1- Enquanto vivos os vultos que honram os lugares onde moraram podem, e por vezes devem, ser reconhecidos
merecedores de ruas com o seu nome, e estas merecedoras de o adotar;
2- Considerando, ainda, que o Caminho de Santana será dentro de anos uma extensão do Aeroporto e de Vila do
Porto, ganhando relevância no conjunto da rede viária;

A Assembleia Municipal de Vila do Porto, reunida em 26 / 02 /2010, no Edifício do Município de Vila do Porto,
delibera atribuir o nome Avenida Daniel de Sá (escritor) ao atual Caminho de Santana

Em 30/5/2013
ATT CARLOS RODRIGUES PRESIDENTE DO MUNICIPIO D EVILA DO PORTO

On 30-05-2013 19:26, LUSOFONIA net wrote:
Caro amigo
Os colóquios, como representantes da sociedade civil ativa, não alinhados com
nenhuma força política fizeram na altura do 16º colóquio a proposta anexa, que ora
pedimos para que seja (por si) levada à Assembleia Municipal em nome da sociedade
civil e dos colóquios da lusofonia (AICL)
Estou certo de que entenderá este pedido de debate da nossa proposta que nada tem a
ver com aproveitamentos politico-partidários que ora surjam.
Com a maior estima Chrys Chrystello
On 27-05-2013 18:34, chrys lusofonias.net wrote:
espero que seja agora......a rua em Santana espera o nome dele ou pelo menos de
ILHA-MÃE..
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J. CHRYS CHRYSTELLO,
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