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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Atividades reporta-se às iniciativas realizadas durante o período 

compreendido entre os meses de março e dezembro de 2017, sendo apresentado à Assembleia-Geral 

para discussão e aprovação nos termos da alínea d) do artigo 12º e do ponto 3 do artigo 11º dos 

estatutos.  

O programa desenvolvido foi condicionado pelos financiamentos obtidos, ou pela sua falta, através de apoios 

institucionais e outros. A ação cultural deste Instituto enfrenta desafios cada vez mais complexos, fruto 

dos problemas e das questões que têm afetado todos os europeus, seja ao nível de uma cada vez maior 

especialização, mormente tecnológica, seja ao nível do financiamento. Felizmente, desafios cada vez 

mais complexos solicitam ações mais criativas. Algo em que a União Europeia se tem empenhado, 

através de políticas com especial enfoque na cultura e na criatividade, que visam uma economia 

inteligente, sustentável e integradora. E a cultura tem, de facto, permitido não só reforçar economias 

locais débeis como tem criado empregos sustentáveis, reforçando a atratividade de certas regiões e 

cidades europeias. Além da Europa, outros continentes e estruturas procuram alcançar os mesmos 

desígnios. Espera-se que os decisores políticos açorianos sejam capazes de o perceber e atuar em 

conformidade. 

Assim, tendo por base a importância da cultura como fator de geração de riqueza e desenvolvimento 

económico e mau grado os constrangimentos financeiros, o Instituto Açoriano de Cultura procurou 

apostar na tríade relacionada com a sua matriz fundacional, por entender que a vitalidade de qualquer 

região reside precisamente no modo como olha para o passado, como reflete sobre ele e sobre o 

presente e como, a partir esse diálogo entre passado e presente, se reinventa e (re)cria.  

Memória, reflexão e criatividade foram, pois, os três grandes eixos de ação do IAC. Continuando a dar 

particular atenção aos diferentes tipos de património cultural (material e imaterial, tangível e 

intangível), por serem basilares para a identidade açoriana e pautando a sua ação pela reflexão sobre 

temas e questões indissociáveis do agora, envidando esforços no sentido de dar a conhecer aquilo que 

de mais relevante vai acontecendo nos mais diversos domínios artísticos, da literatura às artes 

plásticas, das artes de palco às de rua, da música ao design e outros.  
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Para o fazer, apostou-se nas ferramentas da atualidade, procurando envolver nesse desiderato as 

novas gerações, numa clara estratégia de abertura ao mundo e ao que nos rodeia. Eis, então, o nosso 

modesto contributo para uma região mais aberta, plural e criativa. 

 

 

 

2. ATIVIDADE EDITORIAL 

2.1. “DIÁRIO DE UM NAÚFRAGO NAS FLORES E NO FAIAL. JOHN FOWLER, TRADUÇÃO 

ANOTADA DE ELISA GOMES DA TORRE – EDIÇÃO EM LIVRO 

Em breve será apresentada a edição do Diário de Um Naufrago nas Flores e no Faial de John Fowler, 

tradução anotada de Elisa Gomes da Torre do qual o Instituto Açoriano de Cultura é editor. 

Segundo Elisa Gomes da Torre "John Fowler, inglês em viagem pelo Estado de Nova Iorque em 1829, 

escreve um diário -Journal of a tour trought the state of New York in the Year - dessa viagem, com 

particular incidência nas condições, como desvenda no subtítulo ( with remarks on agriculture) para os 

que se pretendem instalar nos Estados Unidos e desenvolver aí as suas atividades económicas 

Na viagem de regresso a Inglaterra, no outono de 1929, a bordo do Robert Fulton, barco americano 

com carregamento de farinha, sofre um naufrágio quando a embarcação vai em socorro de uma barca 

inglesa em perigo. A descrição arrepiante do acidente e dos dias sucessivos num barco naufragado até 

o alcançar da costa da Ilha das Flores (no espaço de uma semana) é o início de um diário atento, 

pormenorizado de um homem, jovem, que chegado a terra segura - em Ponta Delgada e depois Santa 

Cruz na Ilha das Flores – se deslumbra com a beleza da ilha, o exotismo da vida dos florentinos, se 

escandaliza com o regime político miguelista, reservando os elogias à Ilha Terceira e à causa de D. 

Maria. 

Do naufrágio de Robert Fulton temos conhecimento através das notícias consulares americanas e 

incluídas também nosAnais dos Dabney, mas, contrariando o que afirma José Trigueiro, autor 

de Histórias e Lendas da ilha das Flores, Embora não saibamos como e onde se instalaram na ilha das 

Flores os 114 passageiros e tripulantes do navio "Robert Fulton", nem durante quanto tempo eles ali 

terão permanecido, sabe-se que o vice-cônsul americano nessa ilha Sr. Borges lhes prestou a melhor 

hospitalidade possível. Em 27 de Novembro já todos estavam na Horta e o referido Sr. Borges deve ter 

seguido com eles para essa cidade. E isto porque aí foi cordialmente convidado para jantar com o cônsul 

americano Charles W. Dabney, na companhia do Capitão Britton e do escritor inglês Sr. Fawler através 

deste diário sabemos onde os tripulantes foram instalados e como e durante quanto tempo. Descreve-
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nos ainda o leilão dos destroços do navio e da sua carga e qual a importância arrecadada com o 

mesmo. 

Mas o interesse mais particular deste relato reside na descrição e observações da Ilha das Flores, dos 

seus habitantes, seus costumes, suas atividades económicas, as suas mulheres, a religião, a política, a 

segurança militar... Aspetos que John Fowler, protestante e liberal, homem apreciador da atividade 

física e da caça, vai pontuando em comparação com os modos de vida ingleses e americanos, a par 

comum deslumbramento pela beleza natural da ilha e  autenticidade e generosidade dos seus 

habitantes. O humor perpassa o seu relato e o olhar agudo penetra a fundo nos hábitos ociosos e 

relaxados dos mais ricos da ilha, na prepotência balofa das autoridades, que são pretexto para o 

assumir claro dos ideais liberais. A título de exemplo: 

Das Flores, partem para o Faial, onde Fowler juntamente com o vice-cônsul americano das Flores, Sr 

Borges, são convidados diários da residência dos Dabney. É a John Fowler, pelo que se comprovas 

nos Anais, que se deve a atribuição do nome deFredonia House à residência dos Dabney na Horta. O 

seu olhar atento no Faial é como nas Flores. A partida para Inglaterra é emocionada e atesta a tristeza 

pela despedida das ilhas que tanto aprendeu a apreciar. 

A divulgação do texto que Fowler dedica à passagem pelos Açores é, assim, de enorme interesse 

sobretudo porque fruto de uma mente esclarecida politica e economicamente além de denunciarem o 

olhar de um homem do mundo. Vem, além do mais, preencher uma área de conhecimento menos vasto 

que é o das ilhas periféricas dos Açores. Trata-se, pois, de um relato emocionante, atento, generoso e 

também crítico das ilhas das Flores e do Faial na primeira metade do século XIX". 

Com um total de 80 páginas, esta obra teve uma tiragem de 1.000 exemplares, sendo disponibilizada 

gratuitamente aos sócios ativos deste Instituto e vendida ao público em geral por 12,50€. Esta edição 

contou com o apoio da Direção Regional da Cultura. 

Elisa Gomes da Torre é professora auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Investigadora do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e Colaboradora no Centro de 

Estudos sobre o Imaginário Literário da Universidade Nova de Lisboa. Doutorada em Literatura 

Medieval Portuguesa e Especialista em Filosofia Medieval, prepara a tradução inédita para português 

diretamente do latim das "Collationes" de Pedro Abelardo e preparou a edição crítica do Diálogo de 

preceitos morais em modo de jogo, de João de Barros. Foi visiting fellow da Universidade de Oxford no 

Trinity Term de 2013. Com incursões de investigação também na área da literatura tradicional, estuda 

as danças de entrudo da Ilha Terceira. 
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2.4. “ATLÂNTIDA – REVISTA DE CULTURA 2017” – EDIÇÃO EM LIVRO  

Excecionalmente, no ano a que se reporta o corrente relatório, foi preparado e publicado mais um 

número da Atlântida – Revista de Cultura, vol. LXII, referente ao ano de 2017. Que contou, como as 

anteriores, com cinco secções temáticas – Estudos e Criação Artística; Estudos e Criação Literária; 

Ciências Humanas; Outros Saberes e o Dossiê Temático “Asas Sobre o Atlântico” – e com textos da 

autoria de Alfredo Caldeira; Ana Azevedo; António Pedro Lopes; Carlos Riley; Carolina Grau; Duarte 

Rosa; Ermelindo Peixoto; Filipe Leite; Hélder Fonseca Mendes; João Bosco Mota Amaral; José Adriano 

Ávila; José Guilherme Reis Leite; José Manuel Correia; José Vilhena e Paulo Noia Pereira; Leonardo 

Sousa; Luís Filipe Silveira; Luís Vieira de Andrade; Maria Gabriela Castro; Maria José Cavaco; Nuno 

Ornelas Martins; Paulo Linhares Dias; Paulo J. M. Barcelos; Ricardo Madruga da Costa; Rosa Varela 

Gomes, Tânia Casimiro e José Luís Neto; Sara Leal; Sónia Bettencourt; Urbano Bettencourt; Vamberto 

Freitas e Vasco Rosa. 

 

A capa, contracapa e separadores interiores da Atlântida de 2017 portam fotografias da autoria de 

Luís Godinho que se associou, com a sua obra, à conceção imagética da revista.  

Com um total de 424 páginas esta revista teve uma tiragem de 750 exemplares, os quais foram 

disponibilizados gratuitamente aos sócios ativos deste Instituto, tendo os exemplares que sobraram 

sido vendidos ao público pelo preço de capa, que se tem mantido inalterado. Este número da revista 

encontra-se esgotado. A edição teve o apoio da empresa SAAGA, da Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento, da Cátedra Infante D. Henrique, Câmara Municipal da Praia da Vitória, Câmara 

Municipal da Madalena (Pico), Fundação Oriente e da Direção Regional das Comunidades. 

 

2.5. “FESTA REDONDA – DÉCIMAS E CANTIGAS DE TERREIRO”, DE VITORINO NEMÉSIO – 

EDIÇÃO EM LIVRO 

A obra, disponível em edição fac-símile, é uma coedição IAC e Câmara Municipal da Praia da Vitória. 

Para além do texto original, contem um prefácio da autoria de António Machado Pires. 

A sua publicação deve-se ao facto de se considerar a relevância, originalidade e pertinência de Festa 

Redonda, pelo modo como o poeta aliou a literatura de transmissão oral às características da poesia 

moderna, criando uma obra única no âmbito da literatura portuguesa. E merecedora, portanto, de uma 

edição autónoma, para que os mais e menos novos pudessem conhecer e encantar-se com a sua versão 

original, publicada pela Bertrand em 1950, de modo a poderem deleitar-se com os ritmos e o 

encantamento com que Nemésio quis homenagear as gentes da sua ilha natal. 

Com um total de 258 páginas, o livro teve uma tiragem de 1.000 exemplares, da qual a parte do IAC foi 

disponibilizada gratuitamente aos sócios ativos deste Instituto, cabendo a parte remanescente ao 

outro coeditor. 
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A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Instituto Açoriano de Cultura apresentaram, no âmbito do 

Outono Vivo, no dia 31 de outubro (terça-feira), pelas 20h30, no bar da Academia de Juventude e das 

Artes da Ilha Terceira a edição fac-similada da obra de Vitorino Nemésio Festa Redonda/ Décimas e 

cantigas de terreiro/ oferecidas ao Povo da Ilha Terceira/ por Vitorino Nemésio/ natural da dita 

Ilha, cuja apresentação esteve a cargo de Cláudia Cardoso. 

 

Vitorino Nemésio doutorou-se em Letras pela Universidade de Lisboa. Entre 1937 e 1939 lecionou 

na Vrije Universiteit Brussel, tendo regressado, neste último ano, ao ensino na Faculdade de Letras de 

Lisboa. Em 1958 lecionou no Brasil. A 19 de julho de 1961 foi feito Grande-Oficial da Ordem do Infante 

D. Henrique e, a 17 de abril de 1967, Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada. A 12 de 

setembro de 1971, atingido pelo limite legal de idade para exercício de funções públicas, profere a sua 

última lição na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ensinara durante quase quatro 

décadas, passando a ser Catedrático Jubilado. Foi autor e apresentador do programa televisivo Se bem 

me lembro, que muito contribuiu para popularizar a sua figura e dirigiu ainda o jornal “O Dia”, entre 11 

de dezembro de 1975 a 25 de outubro de 1976. Considerado um dos grandes escritores portugueses 

do século XX, recebeu, em 1965, o Prémio Nacional de Literatura e, em 1974, o Prémio Montaigne. 

Faleceu a 20 de fevereiro de 1978, em Lisboa, no Hospital da CUF, e foi sepultado em Coimbra.  

 

2.6. “POESIA. FILOMENA SERPA”, RECOLHA DE CARLOS ENES – EDIÇÃO EM LIVRO 

Foi publicado o livro Poesia. Filomena Serpa, com recolha e preparação de Carlos Enes, autor da nota 

preliminar e que conta, também, com prefácio de Leocádia Regalo, do qual o IAC é editor. 

Após a leitura de um trabalho de Raimundo Belo, registando a poesia publicada na imprensa por 

Filomena Serpa, Carlos Enes ficou motivado a seguir-lhe o rasto e conhecer o conteúdo da obra 

recenseada. Teve então acesso a um caderno com poesias inéditas, que confrontou com a recolha feita 

na imprensa, constatando a existência de trinta e um poemas inéditos, todos redigidos até 1898, e 

raras diferenças de texto quanto aos poemas publicados. Da conjugação de todas as diligências 

resultou esta coletânea, que se julga bastante completa, ordenada por ordem cronológica de escrita. 

Com um total de 124 páginas, o livro teve uma tiragem de 1.000 exemplares, disponibilizados 

gratuitamente aos sócios ativos deste Instituto e vendidos ao público em geral por 10,00€.  

A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Instituto Açoriano de Cultura apresentaram, no âmbito do 

Outono Vivo, no dia 4 de novembro, pelas 17h30, no bar da Academia de Juventude e das Artes da Ilha 

Terceira a obra Poesia. Filomena Serpa, recolha de Carlos Enes, cuja apresentação esteve a cargo de 

Leocádia Regalo.  

Esta edição contou com o apoio da Direção Regional da Cultura e da Santa Casa da Misericórdia da 

Praia da Vitória. 
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Filomena Furtado Serpa nasceu nas Velas, a 8 de agosto de 1861, e faleceu na então vila da Praia da 

Vitória, a 17 de setembro de 1930. O meio cultural em que cresceu permitiu-lhe a aprendizagem de 

várias línguas tendo mesmo escrito algumas poesias em francês. Desde jovem revelou inclinação para 

a poesia e a sua primeira publicação surgiu aos 15 anos de idade, no jornal O Jorgense onde colaborou 

também pontualmente. A vida cultural, na época em que ela ali residiu, era dinamizada por um grupo 

muito restrito. As censuras, com destaque para os homens, que lhe chamam de tola, pretensiosa, 

grosseira e doida, cansaram-na e desanimaram-na. Mesmo não dando à estampa os seus versos, o ano 

de 1879 foi produtivo, como se constata pelos dezassete poemas que escreveu. Em 1880 passa a 

enviar, então, os seus poemas para o Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, dirigido pelo 

poeta António Xavier Rodrigues Cordeiro, mas optando por fazê-lo sob o pseudónimo de Alice. Em 

1882 optou por se identificar, mas em 1885, o pseudónimo voltou a surgir, desta vez com uma 

máscara masculina: Carlos César. Publicou também no Almanaque, no jornal A Persuasão e em A União. 

Filomena Serpa foi incluída na Antologia Poética dos Açores elaborada por Ruy Galvão de Carvalho, em 

1979, que considera os seus poemas "inspirados, além de refletirem uma delicada sensibilidade e de 

retratarem, fielmente, uma alma inclinada ao bem e à ternura; ao culto do amor, em suma, 

simplicidade e lirismo – eis, em síntese, a caraterística principal das poesias desta ilustre Senhora que 

honrou no seu tempo a literatura açoriana. 

 

2.7. “A VILA DA PRAIA HÁ 300 ANOS”, DE GERVÁSIO LIMA – EDIÇÃO EM LIVRO 

A obra, disponível em edição fac-símile, é uma coedição IAC e Câmara Municipal da Praia da Vitória. 

Para além do texto original, de 1931, contem um prefácio da autoria de Carlos Enes. 

A edição fac-similada da obra A Vila da Praia da Vitória há 300 anos ɀ Uma página das Lutas da 

Independência, de Gervásio Lima, foi apresentada, no âmbito do Outono Vivo, no dia 5 de novembro 

(domingo), pelas 17h00, no bar da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira,  por Carlos 

Enes. 

Com um total de 156 páginas, este livro teve uma tiragem de 1.000 exemplares, da qual a parte do IAC 

foi disponibilizada gratuitamente aos sócios ativos deste Instituto e é vendida ao público em geral por 

12,00€.  

 

Gervásio Lima nasceu na Praia da Vitória, a 26 de Março de 1876, e faleceu em Angra do Heroísmo, a 

24 de Fevereiro de 1945. É autor de uma vasta obra, que inclui contos, teatro e ensaios nas áreas 

da etnografia e da história. Os seus textos, contribuíram, em grande medida, para a mitificação de uma 

memória histórica terceirense, fazendo jus ao pendor romântico com que as redigiu, indo muito para 

lá do rigor científico, pois era sua intenção dar alma e corpo a heróis terceirenses, transformando-os 
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em verdadeiros mitos populares. A ele se deve a mitificação em torno das heroínas Brianda 

Pereira e Violante do Canto, bem como a conceção da batalha da Salga como evento de extraordinária 

heroicidade. Foi sócio efetivo fundador do Instituto Histórico da Ilha Terceira; sócio das Academias de 

Cádis e de Sevilha, das Sociedades de Geografia de Lisboa, Paris, Geneva e Itália. Foi Cavaleiro da 

Ordem de Santiago. 

 

2.8. “ÁLBUM TERCEIRENSE – VOL. IV”, DE CARLOS ENES – EDIÇÃO EM LIVRO 

No seguimento da assinatura do contrato de financiamento celebrado entre este Instituto e a DRC foi 

prorrogado o prazo para a conclusão da obra por motivos de atraso na paginação e impressão e 

consequentemente adiamento do seu lançamento e apresentação para o ano de 2018. Estes atrasos 

ficam também a dever-se aos baixos valores atribuídos pela DRC para edição da obra. 

 

2.9. “DESCOBRIMENTO CIENTÍFICO DOS AÇORES - DO VULCÃO DOS CAPELINHOS AO 

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DOS AÇORES”, DE LUÍS M. ARRUDA- EDIÇÃO EM LIVRO 

Informamos que a execução desta obra foi cancelada, por um lado pelo baixo valor atribuído pela DRC, 

por outro devido à dificuldade em encontrar parceiros que tornassem a edição possível e, por último, 

por vontade do autor, que entregou a publicação da referida obra a outrem sem acordo prévio com 

este Instituto. 

 

2.10. “CD MÚSICA DE COMPOSITORES AÇORIANOS”, COORDENAÇÃO DE VICTOR CASTRO 

- EDIÇÃO EM CD 

Informa-se que não foi possível executar este CD devido à falta de verbas e por vontade expressa do 

autor. 

 

3. EVENTOS CULTURAIS  

3.1. ISTO É ARTE! 

3.1.1. EXPOSIÇÃO “PROJECTIONS & PREMONITIONS”, DE PEDRO MAIA 

Integrado no Isto é Arte foi inaugurada no dia 15 de setembro, pelas 18h30, na galeria do IAC a 

exposição Projections & Premonitions, de Pedro Maia. 

Pedro Maia reflete, com os trabalhos dessa exposição, quer sobre as dinâmicas do desejo e da luz, quer 

sobre as próprias construções de sentido, ao manipular imagens, dissolvendo contornos e 

contrariando assim um dos princípios básicos da fotografia. Fá-lo em diálogo com a obra do alemão 

Gerhard Richter, levando mais longe algo que já fazia parte das inquietações de Rembrandt, ou seja, 

não só a liberdade do espectador como também o papel do artista enquanto tal, capaz de apreender o 
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que é para si mais autêntico, devolvendo-nos essa autenticidade na sua dimensão mais genuína, 

saturada de experiência, contaminada pelo seu eu, plena de maravilhamento. 

Os rostos e os corpos que nos são oferecidos numa configuração nublosa são como que vislumbres de 

um percurso em direção à contemplação e à luz, ao mesmo tempo que se apresentam como 

fotogramas de algo afim do onírico, cujo cromatismo resiste à definição e nos abeira de uma pulsão de 

ver para lá, de ver mais adiante e mais fundo, penetrando nos fantasmas de cada um de nós, sem que 

saibamos bem o quê, pois tal como nos sonhos podemos abrir os olhos antes da revelação. 

 

Pedro Maia é Artista Plástico, Investigador e Prof. Auxiliar do Departamento de Desenho da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Prof. Associado Convidado e Coordenador da Área 

Científica de Desenho do Mestrado de Arquitetura da Universidade Lusófona do Porto e Membro 

Integrado do Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (I2ADS), Porto (FBAUP). Nasceu no 

Porto, 1962. Estudou Belas Artes, Pintura, Fotografia, Vídeo e Desenho. Pós-doutoramento 

(2015/2018), Facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona, Bolsa Sabática da Fundação Ciência e 

Tecnologia e Fundação Oriente em Goa (2015). Doutoramento em Desenho, Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto, 2010 com Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Fundo Social 

Europeu. MFA - Fine Arts/Painting, University of Massachusetts, Amherst, EUA, 1990. Bolsas da 

Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Fullbright. 

Television Workshop, Amherst Public Television, U.S.A. Licenciatura em Pintura, Escola Superior de 

Belas Artes do Porto, 1988. Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Expõe em Portugal e no 

estrangeiro desde 1985 e está representado em coleções públicas e privadas. 

 

3.2. APRESENTAÇÃO DE LIVROS 

3.2.1. “ATLÂNTIDA – REVISTA DE CULTURA 2016”  

O Instituto Açoriano de Cultura apresentou ao público das ilhas Terceira e São Miguel o vol. LXI da 

Atlântida – Revista de Cultura, referente ao ano de 2016. 

Os eventos tiveram lugar no Instituto Cultural de Ponta Delgada (São Miguel) no dia 28 de abril, pelas 

18:30, com apresentação a cargo de Carlos Riley, Mário Correia e Cátia Benedetti, com casa cheia, e, 

na ilha Terceira, no dia 29 de abril, pelas 18:00, na Base Aérea n.º 4, com apresentação a cargo de 

Carlos Riley, Mário Correia e José Guilherme Reis Leite. 

 

3.2.2. “DIÁRIO DE VIAGEM. ITÁLIA E ÁUSTRIA (AGOSTO-SETEMBRO, 1937)”, DO 

TENENTE-CORONEL JOSÉ AGOSTINHO 

O Instituto Açoriano de Cultura apresentou ao público, das ilhas Terceira e São Miguel, obra Diário 

de Viagem. Itália e Áustria (Agosto-Setembro, 1937) ɀ José Agostinho. 
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Os eventos tiveram lugar no Instituto Cultural de Ponta Delgada (São Miguel) no dia 28 de abril, pelas 

18:30, com apresentação de Carlos Riley, Mário Correia e Cátia Benedetti. Na ilha Terceira decorreu 

no dia 29 de abril, pelas 18:00, na Base Aérea n.º 4, com apresentação de Carlos Riley, Mário Correia 

e José Guilherme Reis Leite. 

 

3.2.3. “FESTA REDONDA – DÉCIMAS E CANTIGAS DE TERREIRO”, DE VITORINO NEMÉSIO 

A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Instituto Açoriano de Cultura apresentaram, no âmbito do 

Outono Vivo, no dia 31 de outubro, pelas 20h30, no bar da Academia de Juventude e das Artes da Ilha 

Terceira a edição fac-similada da obra de Vitorino Nemésio Festa Redonda/ Décimas e cantigas de 

terreiro/ oferecidas ao Povo da Ilha Terceira/ por Vitorino Nemésio/ natural da dita Ilha, com um 

prefácio da autoria de António Machado Pires, cuja apresentação esteve a cargo de Cláudia Cardoso. 

  
Cláudia Cardoso licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Português/Inglês, pela 

Universidade dos Açores, possui o mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes, pela 

Universidade do Porto, com a tese intitulada: “Se bem me lembro: Introdução à crónica televisiva de 

Vitorino Nemésio”. Foi professora, deputada, Secretária Regional da Educação e Formação no X 

Governo Regional dos Açores e vice-presidente do PS/Açores entre 2010 e 2012. Participou em 

diversas conferências, colóquios, e apresentação de livros como oradora convidada. É colaboradora 

habitual da imprensa regional. Em janeiro de 2010 lançou o seu primeiro livro Por um fio de escrita: 

10 anos de crónicas. Em 2016 assumiu o cargo de Diretora da Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro. 

 

3.2.4. “POESIA. FILOMENA SERPA” RECOLHA DE CARLOS ENES  

A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Instituto Açoriano de Cultura apresentam, no âmbito do 

Outono Vivo, no dia 4 de novembro (sábado), pelas 17h30, no bar da Academia de Juventude e das 

Artes da Ilha Terceira a obra Poesia. Filomena Serpa, recolha de Carlos Enes, cuja apresentação 

estará a cargo de Maria Leocádia Regalo. 

 

Leocádia Regalo é licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra e tem desenvolvido a sua atividade cultural como professora, formadora, crítica literária e 

tradutora. Publicou estudos e obras de carácter didático-pedagógico, em edição e em revistas da 

especialidade. Tem colaboração na imprensa escrita. É na poesia que se afirma na criação literária, 

tendo publicado na Palimage Editores Pela Voz de Calipso (1998), Sob a Égide da Lua (1999) Tons do 

Sul (2011) e, na Editorial Caminho, Passados os Rigores da Invernia (2003). Lia no país da poesia é o 

seu primeiro livro de literatura para a infância, ilustrado com pintura de Maria Guia Pimpão, publicado 
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na Palimage/Terra Ocre Edições, em 2014 (1.ª edição) e 2015 (2.ª edição), tendo sido integrado no 

Plano Nacional de Leitura. Está representada em antologias, revistas, jornais e blogues. 

 

3.2.5. “A VILA DA PRAIA DA VITÓRIA HÁ 300 ANOS”, DE GERVÁSIO LIMA 

A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Instituto Açoriano de Cultura apresentaram, no âmbito do 

Outono Vivo, no dia 5 de novembro, pelas 17h00, no bar da Academia de Juventude e das Artes da Ilha 

Terceira a edição fac-similada da obra de Gervásio Lima, A Vila da Praia da Vitória há 300 anos ɀ 

Uma página das Lutas da Independência, de Gervásio Lima, cuja apresentação esteve a cargo de 

Carlos Enes. 

Carlos Enes nasceu (1951) na Vila Nova, ilha Terceira. Professor de História no Ensino Secundário, 

desde 1978, exerceu também funções docentes na Universidade Eduardo Mondlane (1981-84), 

Maputo, e na Universidade Aberta (1996-2003), Lisboa. Mestre em História Contemporânea (1993), 

pela Universidade Nova de Lisboa, dedica-se há vários anos à investigação da história açoriana, com 

vários livros, opúsculos e artigos publicados e participação em colóquios e fóruns nas mais diversas 

instituições. É autor do romance Terra do Bravo (IAC-2005), edição esgotada e do livro de 

poesia Cicatriz da Chuva (IAC-2016). Foi deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista 

de 2011 a 2015. 

 

3.2.6. “ATLÂNTIDA – REVISTA DE CULTURA 2017” 

O Instituto Açoriano de Cultura fez a apresentação do vol. LXII Atlântida - Revista de Cultura 2017 ao 

público terceirense no dia 12 de novembro, pelas 15h00, no Bar da AJAIT (local do Outono Vivo), Praia 

da Vitória e, ao público micaelense, no dia 28 de novembro, pelas 19h30, na Biblioteca Pública e 

Arquivo Regional de Ponta Delgada. 

Ambas as apresentações estiveram a cargo de Ermelindo Peixoto (Professor Catedrático da 

Universidade dos Açores), para abordar o precioso conjunto de estudos inéditos sobre a “A Aviação 

Civil Açoriana e Portuguesa” que compõem o dossiê "Asas sobre o Atlântico" incluído neste número, 

onde se dá destaque ao aparecimento e ao papel da SATA. Dossiê que, recorde-se, começou a ser 

publicado em 2014. 

 

Ermelindo Manuel Bernardo Peixoto é professor catedrático da Universidade dos Açores. Realizou 

a sua formação académica em Psicologia da Educação, sendo doutorado, nessa especialidade, desde 

1986. A sua atividade docente e de investigação insere-se nos domínios da Psicologia (aprendizagem; 

motivação; cognição humana; inteligência perturbações da personalidade) e das Ciências da Educação 

(metacognição; avaliação da aprendizagem; mobilização de objetivos em competências), onde se 

concentra a essência do seu magistério docente e produção científica. Integra uma linha de 
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investigação em inteligência emocional, perturbações da personalidade e intervenção em 

competências sociais e emocionais. 

 
 

3.3. GRÉMIO DAS NOVE 

O IAC promoveu, mensalmente, a partir de setembro, um ciclo de apresentações e debates de livros e 

escritores, contando para o efeito com convidados e com a presença dos seus associados e dos demais 

amantes dos livros, que a seguir se identificam. Estes eventos contaram com o apoio da DRAC – 

Direção Regional da Cultura. 

 

3.3.1. “PALESTRA DE RAUL BRANDÃO E OS AÇORES” 

No dia 8 de setembro teve lugar, na galeria do IAC, pelas 21h00 a primeira palestra, integrada no 

Grémio das Nove, intitulada Raul Brandão e os Açores, com a presença do escritor Vasco Rosa. 

Nesta conferência foram dadas a conhecer as circunstâncias da viagem de Raul Brandão aos Açores de 

que resultou a obra As Ilhas Desconhecidas. Notas e paisagens, publicada há 90 anos, em maio de 1927, 

assim como a história editorial e receção crítica, desde então. Foram também reveladas, pela primeira 

vez, algumas fontes locais em que Raul Brandão se baseou e os livros que leu para fundamentar esse 

seu livro, que Pedro da Silveira considerou como um dos melhores da literatura portuguesa de viagens 

de todos os tempos.  

 

Vasco Medeiros Rosa nasceu em Lisboa em Junho de 1958. Editor, pesquisador cultural, escreve 

habitualmente no jornal Observador e noutras publicações, entre as quais o suplemento literário de 

Açoriano Oriental. Colaborou também em duas revistas açorianas dirigidas por Nuno Costa Santos. 

Dedica-se há anos a Raul Brandão: publicou A Pedra Ainda Espera Dar Flor, recolha de dispersos 

(Quetzal, 2013), escreveu sobre ele mais de 70 artigos reunidos no livro Cinzento e Doirado (Imprensa 

Nacional, no prelo), organizou uma extensa antologia da sua obra (E-Primatur, no prelo), participou 

em três colóquios sobre o escritor e foi o curador de duas exposições promovidas pela Câmara 

Municipal do Porto por ocasião dos 150 anos do seu nascimento: na Biblioteca Pública Municipal do 

Porto e na Casa-Museu Guerra Junqueiro. 

 

3.3.2. “PALESTRA TUCÍDIDES NA ÁSIA-PACÍFICO: TRANSIÇÃO GEOPOLÍTICA, 

ESTRATÉGICA E POLÍTICA” 

No dia 27 de outubro teve lugar, na galeria do IAC, pelas 21h00 a segunda palestra, integrada no 

Grémio das Nove, intitulada Tucídides na Ásia-Pacífico: Transição Geopolítica, Estratégica e 

Política, com a presença do Professor Miguel Monjardino. Partindo da obra A História da Guerra do 
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Peloponeso, de Tucídides, crónica histórica e de avaliação geoestratégica de há 2400 anos, com uma 

capacidade analítica acerca da natureza humana que lhe conferem impressionante atualidade, Miguel 

Monjardino abordou algumas das questões presentes nesse clássico, que é utilizado nas escolas 

militares norte-americanas e referido por figuras como o presidente da China, diversos colunistas do 

Financial Times ou professores de Harvard, para não falar dos inúmeros seminários, papers, ensaios e 

livros que vêm sendo produzidos sobre essa mesma obra e autor, o que mostra bem como os decisores 

políticos e económicos mundiais estão preocupados com o curso dos acontecimentos, encontrando-se 

em curso uma mudança estrutural na geoestratégia internacional.  

Miguel Corte-Real Monjardino nasceu em 1962 e é professor-Convidado de Segurança Internacional 

no Instituto de Estudos Políticos e de Geopolítica e Geoestratégia na Faculdade de Ciências Humanas 

da Universidade Católica Portuguesa. É licenciado em Direito (Jurídico-Económicas) pela Faculdade de 

Direito de Lisboa e fez o seu mestrado em Segurança Internacional no Graduate Institute of Political 

and International Studies na Universidade de Reading (Inglaterra). Os seus interesses de investigação 

incluem estratégia nuclear, a política de segurança e defesa dos EUA, o euro-atlantismo e questões de 

grande estratégia. Miguel Monjardino é colunista do semanário Expresso e analista de política 

internacional na SICNotícias.  

3.3.3. “PALESTRA FRANCISCO FERREIRA DRUMOND – MEMÓRIA HISTÓRIA “VOL.IV DOS 

ANAIS DA ILHA TERCEIRA”” 

No dia 14 de novembro teve lugar, na galeria do IAC, pelas 21h00 a palestra, integrada no Grémio das 

Nove, intitulada Francisco Ferreira Drumond ɀ -ÅÍĕÒÉÁ (ÉÓÔĕÒÉÃÁ Ȱ6ÏÌȢ )6 ÄÏÓ !ÎÁÉÓ ÄÁ )ÌÈÁ 

4ÅÒÃÅÉÒÁȱ, com a apresentação do Doutor José Guilherme Reis Leite. 

José Guilherme Reis Leite nasceu em Angra do Heroísmo em 1943. Licenciado pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa (1968) e doutorou-se em História pela Universidade dos Açores 

(1994). Como historiador tem-se ocupado de inúmeros aspetos da cultura açoriana, nomeadamente 

históricos, literários e políticos, em diversas épocas, sendo de destacar aqueles que interessam ao 

conhecimento do processo autonómico açoriano. Muitos dos seus trabalhos estão também publicados 

em atas de reuniões científicas, em obras coletivas e em outras de cuja edição se encarregou. Com uma 

longa carreira política, foi deputado Regional e Nacional, Secretário Regional da Educação e Cultura 

(1976 e 1980), membro das Assembleias Parlamentares do Concelho da Europa, entre outros. 

3.3.4. “PALESTRA CLARICE LISPECTOR: ESCREVER É SEM AVISO PRÉVIO” 

Clarice Lispector (1920-1977) é unanimemente reconhecida como uma das mais importantes 

escritoras do século XX. O seu livro de estreia, Perto do Coração Selvagem, publicado aos 23 anos, 
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marca desde logo uma voz original na literatura portuguesa. Tem vasta obra publicada em português e 

traduzida para muitas outras línguas. Clarice Lispector encontra-se do lado dos autores que vivem a 

literatura no mergulho que não deixa intervalo e os torna a própria escrita. A intensidade da entrega 

pressupõe a inclusão da figura do eu no processo de pesquisa que é a escrita, marcada por uma densa 

amplitude reflexiva. 

A autora nasceu na Ucrânia, descendente de família judia e formou-se em Direito no Brasil, para onde 

fora viver ainda em criança. Casou-se com um diplomata brasileiro, o que a levou a um périplo pelo 

mundo, tendo vivido em Itália, na Suíça, em Inglaterra e nos EUA. 

Para assinalar a data do seu aniversário, 10 de dezembro, o IAC convidou um dos mais reputados 

especialistas na sua obra, Carlos Mendes de Sousa, e associou-se ao Instituto Moreira Salles, que 

assinala desde 2011 “A Hora de Clarice”, para comemorar o nascimento da escritora no Brasil e 

noutros países. (https://ims.com.br/eventos/hora-de-clarice/). 

Carlos Mendes de Sousa apresentou uma comunicação que pretendeu dar a conhecer o percurso 

biográfico e literário de uma das maiores escritoras do séc. XX e que se constituiu, também, como uma 

homenagem nos 40 anos da sua morte. 

 

Carlos Mendes de Sousa é professor na Universidade do Minho. Tem-se dedicado especialmente ao 

estudo da literatura brasileira e da poesia portuguesa moderna e contemporânea. Entre os seus 

trabalhos contam-se os livros O nascimento da música. A metáfora em Eugénio de Andrade (1992). 

Clarice Lispector. Figuras da escrita, 2000 (Grande Prémio de Ensaio da APE); edição brasileira, 

Instituto Moreira Salles, 2012. Clarice Lispector. Pinturas (2013). Miguel Torga: o chão e o verbo, 

Sabrosa, C. M. Sabrosa / Espaço Miguel Torga, 2014. Co-dirigiu do Projecto das Obras Completas de 

Eduardo Lourenço (F. C. Gulbenkian). Organizou o III volume Tempo e Poesia. Foi coordenador da 

revista Diacrítica. Literatura. É co-director da revista de poesia Relâmpago, onde tem dirigido vários 

números. Organizou a edição da Obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen, Lisboa, Caminho, 

2010. Dirige a colecção das obras desta autora, que começou a ser publicada na editora Assírio & 

Alvim, Lisboa, a partir de 2013. 

 

3.4. ESPUMA DOS DIAS 

3.4.1. “DIREITOS DE AUTORES VS. TRADIÇÕES POPULARES” 

As tradições culturais, enquanto expressões de manifestação costumeira e por isso livres, fazem parte 

do acervo próprio das comunidades. Não têm donos ou proprietários, nem se pautam por regras 

rígidas, evoluindo no tempo e no espaço ao seu próprio ritmo. Todos têm o direito à fruição e criação 

cultural – direito previsto em tratados internacionais e na própria Constituição da República 

Portuguesa. No entanto, as expressões culturais tradicionais também podem ter – e geralmente têm – 

https://ims.com.br/eventos/hora-de-clarice/
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uma componente criativa, sobretudo por parte de quem as representa ou interpreta, para além de 

potencial económico, em alguns casos até expressivo. 

As novas tecnologias de informação e comunicação, sobretudo a partir dos processos de digitalização 

e da Internet, baralharam e voltaram a dar as cartas sobre um naipe de problemas antigos. Nunca, 

como antes, foi tão fácil aceder e publicar expressões criativas, próprias ou alheias. Para além do 

aspeto estético, obras e as expressões culturais tradicionais também foram e são recorrentemente 

utilizadas como ferramentas de crítica social ou política, no quadro da liberdade de informar e de ser 

informado. Normal será, então, existirem amplas zonas de tensão entre a fruição cultural e a proteção 

das expressões culturais tradicionais e obras criativas. Casos recentes ocorridos na ilha Terceira 

levantaram um pouco o véu sobre o problema: quem utiliza uma composição musical numa 

manifestação tradicional, como por exemplo nas Danças de Carnaval ou em Bodos de Leite, está 

obrigado a pedir a autorização? A quem? É relevante a utilização ter ou não finalidade lucrativa? E se 

se tratar de uma adaptação? Onde termina a adaptação de obra prévia e começa a inspiração de uma 

obra nova? Pode um particular gravar atuações públicas de expressões tradicionais para seu uso? 

Pode disponibilizar essas gravações na Internet? Pode explorar comercialmente as gravações? Pode 

uma obra ser utilizada sem o consentimento do autor? Uma entidade de gestão coletiva, como a 

Sociedade Portuguesa de Autores, pode cobrar direitos de remuneração, independentemente do fim 

com que as obras são utilizadas? Em que medida o Estado ou a Região pode intervir ou mediar os 

diferentes interesses em presença?  

Estes alguns dos problemas que foram debatidos no dia 23 de outubro, pelas 18 horas, no auditório do 

Rádio Clube de Angra. Para o debate, o Instituto Açoriano da Cultura convidou Nuno Ribeiro Lopes, 

Diretor Regional da Cultura; Victor Casto Rosa, responsável pelo Gabinete de Estudos da GEDIPE – 

Associação de Gestão Coletiva e Direito de Autor e dos Produtores Cinematográficos e Audiovisuais; 

Tozé Brito, administrador da Sociedade Portuguesa de Autores; Paulo Jorge Gomes, Mestre em Direito 

Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; e Margarida Rocha, Presidente da 

Círculo d’Autor – Centro de Estudos de Direito de Autor e Direitos Conexos. O debate foi moderado 

pelo jornalista Vasco Pernes. E teve largo impacto na comunidade e na Região, merecendo artigos 

noticiosos na imprensa, rádio e televisão e vários artigos de opinião nos jornais. 

 

3.5. CONFERÊNCIAS/ MESAS-REDONDAS 

3.5.1. “PALESTRA RELAÇÕES AÇORIANAS DE FERNANDO PESSOA” 

No dia 8 de maio, pelas 18h30, o Instituto Açoriano de Cultura (IAC) assinalou a passagem do jovem 

poeta Fernando Pessoa por Angra do Heroísmo, com uma palestra do Professor Fernando Cabral 

Martins, um dos especialistas da obra do poeta, tendo coordenado o Dicionário de Fernando Pessoa e 

do Modernismo Português, que abordou as “Relações Açorianas de Fernando Pessoa”. Para assinalar 
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esta palestra e a passagem do poeta por Angra do Heroísmo há 115 anos foi editada uma pequena 

obra de arte, numa edição numerada e assinada de 115 exemplares, da autoria de Adolfo Mendonça. 

Para esta iniciativa, o IAC contou com os apoios da Direção Regional da Cultura e da Câmara Municipal 

de Angra do Heroísmo, fazendo parte do programa de acordo entre o IAC e a Cátedra Infante Dom 

Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização. 

 

3.5.2. “HOMENAGEM A MÁRIO SOARES” 

Mário Alberto Nobre Lopes Soares nasceu em Lisboa a 7 de dezembro de 1924,  cidade onde veio 

a falecer, a 7 de janeiro de 2017. Opositor de Salazar e do Estado Novo, fundador do PS, partido que 

liderou por várias vezes, foi eleito Presidente da República em 1986, cumprindo dois mandatos, até 

1996. Político sobejamente conhecido e unanimemente reconhecido como um dos pais da democracia 

portuguesa, defensor da Autonomia Regional, teve tanto de polémico como de consensual. O Instituto 

Açoriano de Cultura, cumprindo um papel que sempre foi o seu, quis homenageá-lo, recordando a 

primeira Presidência Aberta que dedicou aos Açores, em maio de 1989. Visita que pretendeu reforçar 

três ideias-chave: a autonomia, a solidariedade, a cultura e a singularidade açoriana no todo nacional. 

Para falar dessas e de outras características, o IAC organizou uma mesa-redonda e convidou dois dos 

protagonistas dessa primeira Presidência Aberta, o então Presidente do Governo Regional, Mota 

Amaral e o então Presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Guilherme Reis Leite. E 

convidou, também, Alfredo Caldeira, que conheceu bem Mário Soares e que desde a primeira hora se 

encontra ligado à Fundação com o seu nome. Num evento que teve lugar no Salão Nobre da autarquia 

angrense. 

Para esta iniciativa, o IAC contou com os apoios da Direção Regional da Cultura e da Câmara Municipal 

de Angra do Heroísmo, fazendo parte do programa de acordo entre o IAC e a Cátedra Infante Dom 

Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização. 

 

4. CÁTEDRA INFANTE DOM HENRIQUE PARA OS ESTUDOS INSULARES ATLÂNTICOS E A 

GLOBALIZAÇÃO (http://cidh-global.org/) 

A criação de uma Cátedra vocacionada para o estudo das ilhas lusófonas ou ligadas à Comunidade dos 

Países de Língua Oficial Portuguesa correspondeu a uma necessidade determinada pela proliferação 

dos estudos insulares e pela importância crescente que as ilhas assumem no panorama internacional, 

nomeadamente pelas potencialidades de uma rede cultural abrangente, que congrega 

maioritariamente instituições universitárias diretamente ligadas ao aprofundar e consolidar 

conhecimento, possibilitando a consciencialização nacional e internacional de aspetos essenciais das 

culturas insulares atlânticas e das suas interligações (passadas, presentes e futuras) perante uma 

incontornável globalização. Assim e no âmbito dessa parceria entre o Instituto Açoriano de Cultura e a 

http://cidh-global.org/
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CIDH, realizaram-se palestras e mesas-redondas tendo em conta os desideratos implícitos, publicou-se 

o Vol. LXII de Atlântida – Revista de Cultura e divulgaram-se as atividades de ambas as instituições e 

demais parceiros.  

 

4.1. EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CIDH  

Em janeiro de 2017, foi publicada o CIDH Boletim #0, dando início à divulgação dos múltiplos eventos 

que os variados parceiros da CIDH vêm levado a efeito, ao longo dos meses a que o presente relatório 

se refere, comprovando a eficácia do processo e as maiores valias resultantes das parcerias até aqui 

encontradas, dando a conhecer notícias ilustradas das atividades concretizadas nos primeiros seis 

meses de existência da Cátedra Infante Dom Henrique para os estudos Insulares Atlânticos e a 

Globalização (CIDH), da Universidade Aberta. Nomeadamente os eventos: 

Congresso Internacional Liderança e Tomada de Decisões das Elites que decorreu nos dias 2 e 3 de 

fevereiro, na Fundação Calouste Gulbenkian e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Evento organizado pela CIDH e pelo Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL). 

Protocolo de Cooperação entre a CIDH, o CLEPUL e a Universidade do Colorado para o 

desenvolvimento de projetos de ensino à distância, a promoção de congressos e a publicação 

científica. De entre os projetos a desenvolver, destaca-se a plataforma online Portugueses de Papel, 

dedicada ao estudo de personagens portuguesas do romance brasileiro. 

Lançamento da Obra Completa Padre António Vieira (dirigida por José Eduardo Franco e Pedro 

Calafate) a 9 de fevereiro, na Academia Paulista de Letras (Brasil). 

Conferência da escritora Vera Duarte subordinada ao tema A Aventura Literária Caboverdiana na 

Perspetiva de Género, a 21 de fevereiro, no Auditório III da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa.  

Publicação da obra As Casas de Câmara e Cadeia nos Açores (séculos XV-XVII), de Mateus Eduardo da 

Rocha Laranjeiro, publicada pelo Instituto Açoriano de Cultura, sob a égide da CIDH, e apoio da 

Direção Regional da Cultura. 

Publicação do Vol. LXI da Revista Atlântida – Revista de Cultura, referente ao ano de 2016. 

Apresentação do oitavo número de Letras com Vida, Revista de Literatura, Cultura e Arte, por Maria 

Fernanda Rollo (Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), no dia 20 de março, 

na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa). 

Colóquio de homenagem ao Professor Manuel Sérgio, nos dias 20 e 21 de março de 2017, na 

Assembleia da República e na Fundação Calouste Gulbenkian, numa organização do Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ), da CIDH e do Instituto Europeu Ciências da Cultura Padre 

Manuel Antunes (IECCPMA), em parceria com outras instituições. 
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Conferências do Teatro: Madeira de A a Z, momentos de encontro entre investigadores culturais, 

académicos e a comunidade em geral, onde se abordaram as temáticas tratadas no Grande Dicionário 

Enciclopédico da Madeira (relacionadas com a história, a cultura e a ciência), organizadas pela Câmara 

Municipal do Funchal, em parceria com a CIDH e o CLEPUL. 

Por iniciativa do Círculo de Cipião – Academia de Jovens Investigadores, do CLEPUL, da CIDH e da 

Tertúlia Letras com Vida, realizaram-se, entre janeiro e dezembro, diversas sessões dos Seminários à 

Hora do Almoço, em diversos lugares e espaços. 

Nos meses de janeiro a março, decorreram as sessões IV, V e VI do Seminário Permanente de Estudos 

Globais, atividade desenvolvida pela Imprensa-Nacional Casa da Moeda em parceria com a CIDH. A 17 

de janeiro, o escritor Gonçalo M. Tavares falou sobre Literatura, imaginação e realidade; no dia 24 de 

fevereiro, o Secretário de Estado da Educação, João Costa, discursou sobre Desafios da globalização 

para o modelo atual de escolaridade; e a 22 de março, Vasco Pinto de Magalhães, SJ, falou sobre 

Espiritualidade e Globalização. 

A 6 de abril, na Universidade Aberta (Lisboa), no âmbito da CIDH, realizou-se o Colóquio Luso-

Brasileiro Direito, Política e Cultura, subordinado ao tema da Globalização constitucional e sociedade 

da informação. O projeto de um tribunal constitucional internacional. 

No dia 8 de maio, pelas 18h30, na Galeria do Instituto Açoriano da Cultura, assinalou-se a passagem do 

poeta Fernando Pessoa por Angra do Heroísmo, com uma palestra de Fernando Cabral Martins, 

intitulada Relações Açorianas de Fernando Pessoa. 

A 11.ª Conferência Internacional da Série Culturas Ibéricas e Eslavas em Contacto e Comparação, 

subordinada ao tema O Espírito de Reformas na/e a Construção da Modernidade, decorreu entre os 

dias 16 e 18 de maio, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  

Ciclo de conferências dedicadas à apresentação de trabalhos de investigação ou de valorização 

patrimonial relacionados com a história e os bens culturais da raia alentejana, realizadas no Auditório 

do Museu Militar de Elvas. 

Nos dias 18 de abril, 25 de maio e 22 de junho, na Biblioteca da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

(Lisboa), decorreram três sessões do Seminário Permanente de Estudos Globais.   

No dia 29 de junho, a Igreja do Convento dos Dominicanos (Lisboa) foi o lugar da apresentação da 

Obra Seleta de José Augusto Mourão. O Vento e o Fogo | A Palavra e o Sopro | O Espelho e o Eco, que 

contou com a presença de Bragança de Miranda (FSCH-Universidade Nova de Lisboa), Frei Bento 

Domingos (Ordem dos Pregadores), Guilherme d’Oliveira Martins (Fundação Calouste Gulbenkian), 

Duarte Azinheira (Imprensa Nacional-Casa da Moeda) e José Eduardo Franco (CIDH-UAb/CLEPUL-

FLUL). 

Cumpre-nos recordar que a Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a 

Globalização assumiu, desde a sua fundação, levar a cabo um grande projeto estratégico que visa 
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identificar, classificar, sistematizar e realizar uma edição anotada criticamente das Obras Pioneiras da 

Cultura Portuguesa, destinada aos cultores do português e ao grande público lusófono, e acessível a 

todos os que estudam e se interessam pela nossa língua. 

No dia 7 de julho, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias (Funchal), realizou-se a 

apresentação do livro Os Tesouros da Ilha, da autoria de Luísa Antunes Paolinelli e coordenação de 

Cristina Trindade. Trata-se de uma obra desenvolvida no âmbito do Projeto do Dicionário 

Enciclopédico da Madeira, integrado na CIDH-UAb e no CLEPUL. 

Nos dias 13 e 14 de julho, no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

decorreu o Congresso Internacional Cartógrafo de Memórias. A Poética de João Paulo Borges Coelho. 

Esta iniciativa teve o apoio de diversas instituições, tais como a Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT), a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, o CLEPUL, a CIDH-UAb e o College of Arts 

and Humanities. 

A Fundação Calouste Gulbenkian foi o lugar, a 24 de julho, do lançamento do livro A Anatomia do 

Presente e a Política do Futuro: Portugal, a Europa e a Globalização, por Eduardo Lourenço e Guilherme 

d’Oliveira Martins. 

O CLEPUL, através do Grupo 7 de Investigação e da CIDH-UAb, em parceria com o IECCPMA, realizou, 

entre 25 e 27 de agosto, a formação anual de jovens investigadores, a bordo da Caravela Vera Cruz 

(uma réplica usada nas viagens marítimas de Bartolomeu Dias). Evento formativo promovido com o 

intuito de inaugurar a preparação do ciclo de comemorações dos 600 anos do início da globalização, 

de que Portugal foi pioneiro com as suas viagens de descobrimento, que começará oficialmente em 

2018, com a celebração da descoberta do arquipélago da Madeira, e terminará no fim da década, com a 

celebração dos 500 anos da viagem de circum-navegação planeada e liderada por Fernão de 

Magalhães. 

Nos meses de julho e de setembro, realizaram-se, na Biblioteca da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

(Lisboa), duas sessões do Seminário Permanente de Estudos Globais, atividade desenvolvida pela 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda no âmbito da CIDH-UAb, tendo sido apresentadas duas 

conferências: a 10 de julho, Haverá uma ética para a idade global? Possibilidades, dúvidas e alguns 

condicionamentos, proferida por Onésimo Teotónio Almeida (Universidade de Brown, EUA), e a 13 de 

setembro, Conciliar o Mundo, por Adriano Moreira (Academia das Ciências de Lisboa) 

O Instituto Açoriano de Cultura (instituição parceira da CIDH-UAb) apresentou o volume LXII da 

Atlântida - Revista de Cultura, referente ao ano de 2017, em duas sessões: no dia 12 de novembro, na 

Ilha Terceira (no Bar da AJAIT - Praia da Vitória), e a 18 de novembro, em São Miguel (no Auditório da 

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada). As apresentações estiveram a cargo de 

Ermelindo Peixoto (professor catedrático da Universidade dos Açores), que falou do conjunto de 
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estudos inéditos sobre a “A Aviação Civil Açoriana e Portuguesa” que compõem o dossiê Asas Sobre o 

Atlântico (incluído neste número e começado a publicar em 2014). 

A 13 de dezembro, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, 

Myrriam Boussahba-Bravard, Isabel Baltazar, Rosa Fina e Eva Alterman Blay foram as oradoras 

convidadas no debate sobre As Mulheres e Europa, moderado por Anne Cova e Isabel Lousada. Numa 

iniciativa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 

da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do seu Centro de 

Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da CIDH-UAb, entre outras instituições. 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES  

5.1. BIBLIOTECA E ACERVO 

5.1.1. BIBLIOTECA VIRTUAL  

Continuou a disponibilizar-se na WEB a Biblioteca Virtual do IAC, com novos conteúdos acessíveis 

através da página www.iac-azores.org. Nela encontram-se edições multimédia e em CD-ROM e outras 

que resultam de edições físicas que se disponibilizam em formato digital. 

A Biblioteca Virtual cumpre com os objetivos da ação deste Instituto de proporcionar a máxima 

divulgação e acesso às suas publicações, contribuindo assim para a difusão destes conteúdos culturais 

a todos os interessados, independentemente da sua localização.  

 

5.1.2. ACERVO BIBLIOGRÁFICO   

Tendo como objetivo atualizar e padronizar a catalogação do acervo bibliográfico do IAC para futura 

disponibilização em catálogo, foi adquirido novo software desenvolvido em ambiente WEB, o 

biblio.NET, um sistema integrado de gestão de bases de dados bibliográficas. É composto por vários 

módulos de gestão, associados ao processamento de dados bibliográficos e tem por base um conceito 

de rede global que possibilita o trabalho em grupo.  

Foi nossa estratégia iniciar esta tarefa com a catalogação padronizada das publicações periódicas, 

fazendo uso das Regras Portuguesas para Catalogação. Até ao momento, foram inseridas 163 

publicações periódicas em kardex. Porque este é um trabalho moroso, quase invisível, há ainda um 

largo caminho a percorrer para atingir o objetivo final – a disponibilização do catálogo bibliográfico do 

IAC na WEB. 

 

5.2. COMUNICAÇÃO  

Privilegiou-se a comunicação por meio de outdoors, newsletters e redes sociais. Houve notícia de 

diversos eventos levados a cabo por órgãos de comunicação social da Região e do Continente, bem 
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como por via da newsletter da CIDH. A Direção tomou parte em diversos atos públicos e o seu 

presidente deu entrevistas a diversos órgãos de comunicação social em representação deste Instituto.  

 

5.2.1 REDE SOCIAL FACEBOOK  

Procurando incrementar a divulgação e de atrair e formar novos públicos às suas iniciativas em 

particular, e à atividade cívica e cultural, de modo geral, o IAC tem continuado a divulgar as suas 

atividades na rede social Facebook, contando já com 1399 seguidores, o que revela um gradual 

aumento da sua eficiência. 

 

5.2.2. NEWSLETTERS  

Deu-se continuidade à emissão regular de newsletters, que têm por objetivo a constante atualização 

dos sócios e público em geral quanto à atividade cultural deste Instituto. Ao longo do ano de 2017 

foram emitidas 26.  

 

5.3. PARCERIAS  

Este Instituto continuou a privilegiar o desenvolvimento de parcerias com várias instituições, as quais 

permitiram a concretização de diversas atividades conjuntas. Fazem parte deste conjunto de 

instituições, várias câmaras municipais e associações culturais da Região e do Continente.  

 

5.3.1 PARCERIA DE DIVULGAÇÃO  

No âmbito de parcerias de divulgação de eventos culturais, o IAC divulgou nas suas newsletters: II 

encontro de Daniel Sá – Conferencistas e Temas (newsletter n.º 06 de 22/02/2017), Convite Encontro: 

Educação e Economia (newsletter n.º 13 de 29/06/2017), Congresso Internacional: Cartógrafo de 

Memórias (newsletter n.º 14 de 17/07/2017), Palestra “O Mar na Cultura e Identidade Nacional e 

Regional (newsletter n.º 18 de 04/10/2017), Retrato – Pontes e Desafios do Sistema de Promoção e 

Proteção (newsletter n.º 21 de 31/10/2017), Retrato – Pontes e Desafios do Sistema de Promoção e 

Proteção (newsletter n.º 24 de 21/11/2017). 

 

5.4. PERMUTAS  

Continuou a incrementar-se o processo de permuta de publicações entre este Instituto e outras 

instituições com atividade editorial e correspondeu-se, mediante várias solicitações, oferecendo 

coleções das publicações. 

 

5.5. SÓCIOS  
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Ao longo do ano foi realizada uma atualização da base de dados de cada sócio. Numa primeira fase 

foram contatados por e-mail, numa segunda fase por telefone e numa fase final por carta, de modo a se 

excluírem quaisquer ruídos de comunicação. Segundo o novo balanço, o Instituto contava, até 31 de 

dezembro, com 679 sócios, dos quais 348 sócios ativos, 291 não ativos, havendo ainda a registar 21 

desistências, 15 sócios falecidos e 4 sócios honorários.  

Em 2017 foram admitidos 46 novos sócios. 

  

5.6. LIVRARIA - VENDAS  

Foi assegurada a presença das publicações deste Instituto para venda em diversos locais dos Açores e 

alguns espaços do continente português. Com vista a satisfazer o público que não tem acesso aos 

mesmos, incrementou-se a sua venda através da Livraria Virtual deste Instituto.  

 

5.7. OFERTAS  

O património documental deste Instituto foi também enriquecido pela oferta de várias publicações 

que resultam de permutas e ofertas de autores e editores. 

 

5.8. PATRIMÓNIO ARTÍSTICO  

O património artístico deste Instituto foi enriquecido com a oferta de uma fotografia de Pedro Maia 

que representa um valor material de € 250. 

  

5.9. FEIRAS DO LIVRO  

Para comemorar o Dia Mundial do Livro levou-se a cabo, de 22 a 28 de abril, uma feira do livro na 

galeria do IAC, sob o mote “Ler de manhã, mal o primeiro olho abre a pestana. Ou à noite, antes de 

ambos se cerrarem. Ler num banho de imersão. Num banco de jardim. No almoço. No intervalo das 

aulas. Ler uma história às crianças. Ler na casa de banho. Ler é viver. Ler sempre mais. Livros fechados 

são livros sem vida.” Integrado neste evento foi criado o Passatempo Selfie que decorreu de 17 a 22 de 

abril sendo um exercício de incentivo à leitura. O passatempo foi aberto a todas as idades.  

 

Conforme tem ocorrido ao longo dos últimos anos, o IAC teve as suas mais recentes publicações à 

venda na 86.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, entre 1 e 18 de junho, a convite da Direção Regional 

da Cultura, no Pavilhão dos Açores. 

O mesmo aconteceu na 9ª Feira do Livro, de 26 a 30 de julho, em São Roque do Pico, no decurso das 

festas de Cais de Agosto.  

No âmbito de uma parceria entre o Instituto Açoriano de Cultura e o Município de Angra do Heroísmo 

ofertaram-se às bibliotecas das escolas do concelho algumas publicações do IAC, tornando assim mais 
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fácil o acesso a um importante acervo documental, patrimonial e literário da Região Autónoma dos 

Açores. 

 

5.10. APOIOS  

Foram várias as instituições e entidades que concederam apoios e patrocínios a este Instituto, sempre 

com valores simbólicos, mas contribuindo para a realizações das atividades elencadas. Houve também 

lugar à realização de parcerias, que permitiram a concretização das atividades indicadas neste 

Relatório.  

A Direção Regional da Cultura, no seguimento das candidaturas efetuadas ao abrigo do Decreto 

Legislativo Regional n.º 9/2014/A de 3 de julho, atribuiu apoios às atividades realizadas por este 

Instituto que acima se indicam. 

 

Aprovado em reunião de Direção em 03 de fevereiro de 2018 
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