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1. Introdução 



 

O presente Relatório reporta-se às iniciativas realizadas de 
janeiro a dezembro de 2018, tendo como finalidade a discussão 
e aprovação nesta Assembleia-Geral, nos termos da alínea d) 
do artigo 12.º e do ponto 3 do artigo 11.º dos Estatutos do 
Instituto. 

 



 

 O Instituto Açoriano de Cultura continuou a desenvolver ações 
indissociáveis do seu passado e das contingências e desafios do 
presente, contando com o apoio dos seus associados, de entidades e 
instituições públicas e privadas, bem como com a colaboração de 
várias individualidades.  

 



 

 Com o objetivo de continuar o trabalho permanentemente inacabado 
de refletir sobre o agora, de promover o diálogo e o debate entre vários 
agentes e parceiros culturais e científicos, de contribuir para a 
preservação dos diferentes tipos de património e de ser um dos 
agentes da promoção dos Açores no país e no mundo. 
 



Continuou a dar particular atenção aos diferentes tipos de património 
cultural (material e imaterial, tangível e intangível) e natural e à 
identidade açoriana. Atividade que assenta em três grandes eixos de 
ação … 



Memória 

Reflexão 

Criatividade 



2. Actividade Editorial 
         [Lançamentos] 



Apresentação de  

Poesia. Filomena Serpa 
  recolha de Carlos Enes 



Newsletter???. 

2.1. ATIVIDADE EDITORIAL 



2.1. ATIVIDADE EDITORIAL 



2.1. ATIVIDADE EDITORIAL 

Poesia. Filomena 
Serpa, recolha de 
Carlos Enes foi 
apresentada por 
Maria Leocádia 
Regalo a 6 de julho, 
no salão nobre dos 
Paços do Concelho 
das Velas (São 
Jorge),  no contexto 
das festas 
concelhias. 



2.1. ATIVIDADE EDITORIAL 

Filomena Serpa 
nasceu nas Velas, 
São Jorge em 8 de 
agosto de 1861 e 
faleceu na vila da 
Praia da Vitória a 17 
de setembro de 1930 



2.1. ATIVIDADE EDITORIAL 

 

 

 

 

 

Licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, tem desenvolvido a sua atividade 

cultural como professora, formadora, crítica literária e tradutora. 

Publicou estudos e obras de carácter didático-pedagógico e tem 

colaboração na imprensa escrita.  

 

Leocádia Regalo 
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2.1. ATIVIDADE EDITORIAL 



     Apresentação de  

Diário de um Naufrago nas 
Flores e no Faial 

John Fowler 
  

 

tradução anotada de 
 Elisa Gomes da Torre 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



ATIVIDADE EDITORIAL -2.2 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 

 

A apresentação 
desta obra de John 
Fawler, com 
tradução anotada 
de Elisa Gomes da 
Torre, ocorreu a 13 
de julho no Salão 
Nobre da Câmara 
Municipal das Lajes 
das Flores e na 
Terceira a 14 de 
julho na sede deste 
Instituto. 
 



Nesta obra John Fowler faz 
uma descrição arrepiante de 
um acidente ocorrido na 
viagem de regresso a 
Inglaterra, no outono de 1929, a 
bordo do Robert Fulton, barco 
americano que sofrera um 
naufrágio na altura em que a 
embarcação vai em socorro de 
uma barca inglesa, e dos dias 
sucessivos de viagem até 
chegar à costa da Ilha das 
Flores (no espaço de uma 
semana).  

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



É o diário de um 
jovem que, chegado a 
terra, se deslumbra 
com a beleza da ilha, o 
exotismo da vida dos 
florentinos, se 
escandaliza com o 
regime político 
miguelista, 
reservando os elogios 
à ilha Terceira e à 
causa de D. Maria. 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



Foi visiting fellow da Universidade de 
Oxford no Trinity Term de 2013. 
Investigadora na área da literatura 
tradicional. 

 

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… 
tradutora.  

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



https://www.tsf.pt/cultura/interior/o-diario-de-um-ingles-sobre-a-vida-nos-acores-no-seculo-xix-

9608596.html?fbclid=IwAR2HUmchUyhzUvLwl9eWLtKoNFzvXpg6dKiNH-8qPVjueRRbPywHnQG9HTs 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.2 



     Apresentação de  

Álbum Terceirense – Vol. IV 
de Carlos Enes  

 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



Álbum Terceirense 
– Vol. VI de  
Carlos Enes foi 
apresentado por 
José Guilherme 
Reis Leite, no dia 
27 de julho, no 
Salão Nobre dos 
Paços do Concelho 
de Angra do 
Heroísmo.  
 
 

 



Este volume do Álbum Terceirense, do qual o IAC é 
editor, é composto por 10 temas que abrangem as 
mais variadas épocas e temáticas. Cada tema é 
abordado numa perspetiva histórica e profusamente 
ilustrado com fotografias legendadas. 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



Carlos Enes nasceu (1951) na Vila 
Nova, ilha Terceira. Foi professor de 

História desde 1978, foi docente na 
Universidade Eduardo Mondlane 

(1981-84) em Maputo e na 
Universidade Aberta (1996-2003), 

Lisboa.  
Mestre em História Contemporânea 

(1993) pela Universidade Nova de 
Lisboa. 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



 Dedica-se há vários anos à 
investigação de temas da história e 

cultura açorianas. Tem vários livros e 
artigos publicados, dos quais 

destacamos o romance Terra do Bravo 
(2005), edição esgotada, e o livro de 

poesia Cicatriz da Chuva (2016). 
Participou em colóquios de âmbito 

nacional e internacional. Foi 
deputado na Assembleia da 

República (2011-15), eleito pelo 
Partido Socialista. 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.3. 



https://www.azorestv.com/index.php/video/3241/saber-da-hist%C3%B3ria-da-terceira-em-

fotografia-terceira-dimens%C3%A3o-1220/ 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



ATIVIDADE EDITORIAL - 2.3 



       Reimpressão e apresentação de 

Genealogias de Moçambique 
de Jorge Forjaz 

 



A apresentação desta 
obra  esteve a cargo de 
António Sopa e ocorreu 
no dia 29 de agosto, no 
Camões-Centro Cultural 
Português em Maputo e 
contou com a presença 
do autor.  
  
 

 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.4 



A grande maioria das 
famílias estudadas é de 
origem portuguesa, 
mas também inclui 
famílias de origens tão 
diferentes como 
Inglaterra, França, 
Holanda, Maurícias, 
Grécia, Espanha, Itália, 
Goa, etc.  

Esta obra, constituída por 2 volumes de 880 páginas 
cada, é fruto de uma larga investigação e inclui um 
completo índice de nomes. 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.4 



Jorge Forjaz é licenciado em História, bibliotecário arquivista 
da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do 
Heroísmo. Diretor Regional dos Assuntos Culturais dos Açores 
(1976-1984), diretor do Museu de Angra do Heroísmo (1984-
1987), secretário-geral do Festival Internacional de Música de 
Macau e conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em 
Rabat, Marrocos. 

  
 

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.4 



 Sócio do IAC, 
IHIT, da Academia 
Portuguesa da 
História e da 
Académie 
International de 
Genealogie. Com 
vários livros e 
artigos publicados, 
participação em 
colóquios de 
âmbito nacional e 
internacional.  

ATIVIDADE EDITORIAL - 2.4 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.4 



 Atividade 

Editorial 
         [Publicações] 



       Edição de 

Arqueologia nos Açores  
- uma breve história    

de José Luís Neto 

 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 



Arqueologia nos Açores – uma breve história, é a 
primeira obra sobre esta matéria que se publica nos 
Açores. 

O livro reflete, de forma despretensiosa, o que têm sido 
os trabalhos arqueológicos levados a cabo na região e 
constitui-se como a primeira visão de conjunto da 
arqueologia e como o primeiro manual de arqueologia 
dos Açores. 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 



José Luís Neto (1977) 

Nasceu em Lisboa. Cedo 
manifestou o seu interesse pela 
arqueologia, o que o levou, desde 
os quinze anos, ao pó das 
escavações. Licenciado, mestre e 
doutor na área, trabalhou em 
inúmeras prospeções e escavações, 
de norte a sul e ilhas, tendo 
desenvolvido relevante trabalho no 
estudo e recuperação do 
património de Setúbal, até 
"atracar", em 2012, nos Açores, 
onde tem procurado dinamizar e 
desenvolver a arqueologia local.  

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 



Apresentações: 
 

Angra do Heroísmo 
20 de outubro (dia da Arqueologia) na galeria do 
IAC. Apresentação a cargo de Francisco Maduro 
Dias.  
 

Praia da Vitória 
11 de novembro na Academia de Juventude e das 
Artes da ilha Terceira (Outono Vivo 2018). 
Apresentação a cargo do autor.    
 

Ponta Delgada 
6 de dezembro no Instituto Cultural de Ponta 
Delgada. Apresentação a cargo de Isabel Soares de 
Albergaria.  
 

Lisboa 
22 de dezembro no Museu Arqueológico do 
Carmo. Apresentação a cargo do autor. 
 

  

 

 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 
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ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 
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ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 

https://www.rtp.pt/play/p56/e380140/telejornal-acores/710837 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fplay%2Fp56%2Fe380140%2Ftelejornal-acores%2F710837%3Ffbclid%3DIwAR0dZFTiRUstBcg3xddngADOC4x60KJC4cP3gkSU8C95k4cbrfDfzaeb1bA&h=AT1Qvy2HeeLfXUfp_Zk9omxOI-BeWaxqG3DrPy0df8kDUx4YE96UwI1XGJqMTWiaBBi9HUzvbIHPFL5hDHBEMSBqaxBxroPCWwao0q6g1Cc4kJOhl-qFzKT_XRo4EKnYzngyqEv2Qc83MKm84nfOXhAg90IpHwu1mgGo4lIz3kN0EH9sAwRI6qqTC4-CUXM-eXnFDeo3HxWjgm9x6L8fm-td8BR9vV_-i9JJrdqHoQM9ITq2-jUQyLI6dRCzmobThVLZgE2hdZ0Vh3mwyZM-6iITEKkwd4wsbm4JNroNapCIczy1EWTusnykXKKDKL62mUKl9sQFq2hlss-WaRFRX3mjnyiazHyW0FrDTcEUuzc7LGppGZQ0ym15xJMS4uLsBUyzFUnJBMCAND7d--sQN5OG8riDAJXqRlu9KFNKMMhwvBG1Fnf51V0wcdse4lL3e6WXWVCCzcz9kYtsFtnrj1OS4jKVO6L9k7A9WqPZsgripG9SSC5OgURLucLzNS-bvK4qGn8DjeUa49-F4ojMuvV2bhMlt7tc9OHFIXRokTtqXU5Se56P8dyLJKd4Sr5iaF-v72rIumgyxNvvQcrZzLaqpqZP-gEg9B5Ytq5Piq3ncQ2FcMME34ysB7AFz-YbG21c53r-yhkhZwsVDNnX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fplay%2Fp56%2Fe380140%2Ftelejornal-acores%2F710837%3Ffbclid%3DIwAR0dZFTiRUstBcg3xddngADOC4x60KJC4cP3gkSU8C95k4cbrfDfzaeb1bA&h=AT1Qvy2HeeLfXUfp_Zk9omxOI-BeWaxqG3DrPy0df8kDUx4YE96UwI1XGJqMTWiaBBi9HUzvbIHPFL5hDHBEMSBqaxBxroPCWwao0q6g1Cc4kJOhl-qFzKT_XRo4EKnYzngyqEv2Qc83MKm84nfOXhAg90IpHwu1mgGo4lIz3kN0EH9sAwRI6qqTC4-CUXM-eXnFDeo3HxWjgm9x6L8fm-td8BR9vV_-i9JJrdqHoQM9ITq2-jUQyLI6dRCzmobThVLZgE2hdZ0Vh3mwyZM-6iITEKkwd4wsbm4JNroNapCIczy1EWTusnykXKKDKL62mUKl9sQFq2hlss-WaRFRX3mjnyiazHyW0FrDTcEUuzc7LGppGZQ0ym15xJMS4uLsBUyzFUnJBMCAND7d--sQN5OG8riDAJXqRlu9KFNKMMhwvBG1Fnf51V0wcdse4lL3e6WXWVCCzcz9kYtsFtnrj1OS4jKVO6L9k7A9WqPZsgripG9SSC5OgURLucLzNS-bvK4qGn8DjeUa49-F4ojMuvV2bhMlt7tc9OHFIXRokTtqXU5Se56P8dyLJKd4Sr5iaF-v72rIumgyxNvvQcrZzLaqpqZP-gEg9B5Ytq5Piq3ncQ2FcMME34ysB7AFz-YbG21c53r-yhkhZwsVDNnX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtp.pt%2Fplay%2Fp56%2Fe380140%2Ftelejornal-acores%2F710837%3Ffbclid%3DIwAR0dZFTiRUstBcg3xddngADOC4x60KJC4cP3gkSU8C95k4cbrfDfzaeb1bA&h=AT1Qvy2HeeLfXUfp_Zk9omxOI-BeWaxqG3DrPy0df8kDUx4YE96UwI1XGJqMTWiaBBi9HUzvbIHPFL5hDHBEMSBqaxBxroPCWwao0q6g1Cc4kJOhl-qFzKT_XRo4EKnYzngyqEv2Qc83MKm84nfOXhAg90IpHwu1mgGo4lIz3kN0EH9sAwRI6qqTC4-CUXM-eXnFDeo3HxWjgm9x6L8fm-td8BR9vV_-i9JJrdqHoQM9ITq2-jUQyLI6dRCzmobThVLZgE2hdZ0Vh3mwyZM-6iITEKkwd4wsbm4JNroNapCIczy1EWTusnykXKKDKL62mUKl9sQFq2hlss-WaRFRX3mjnyiazHyW0FrDTcEUuzc7LGppGZQ0ym15xJMS4uLsBUyzFUnJBMCAND7d--sQN5OG8riDAJXqRlu9KFNKMMhwvBG1Fnf51V0wcdse4lL3e6WXWVCCzcz9kYtsFtnrj1OS4jKVO6L9k7A9WqPZsgripG9SSC5OgURLucLzNS-bvK4qGn8DjeUa49-F4ojMuvV2bhMlt7tc9OHFIXRokTtqXU5Se56P8dyLJKd4Sr5iaF-v72rIumgyxNvvQcrZzLaqpqZP-gEg9B5Ytq5Piq3ncQ2FcMME34ysB7AFz-YbG21c53r-yhkhZwsVDNnX


ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 





https://observador.pt/2019/01/02/arqueologia-a-azul-e-verde/?fbclid=IwAR0RbfJ0hl-

Fm7WPFSLcAOP6XtbeUKlY9jiuyLeBYt4ZgP0irK5IalOnLKY 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.5. 



       Edição de 

Atântida 
revista de cultura 

 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



Avessa a escolas ou a 
qualquer proselitismo de 
índole política, ideológica 
ou religiosa, a Atlântida: 
revista de cultura orienta-se 
por critérios de qualidade 
científica, literária e 
artística, no respeito pela 
pluralidade de pontos de 
vista e pela tolerância. 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



O vol. LXIII da Atlântida: 
revista de cultura, 
referente a 2018, à 
semelhança dos anteriores 
números, foi organizado 
por cinco secções 
temáticas e contou com 33 
colaborações. 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



Pedro Maia 
José Vieira Mendes 
José Carlos Catãno 

António de Névada 
Fernando Cabral Martins 
Carlos Mendes de Sousa 

Cláudia Cardoso 
Avelino de Freitas de Meneses 

Hélio Soares 
António Lopes 

Carla Devesa Rodrigues 
José Luís Neto 

ESTA EDIÇÃO TEM TEXTOS DE : 
  

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



Luís Borges 

Magda Peres 

Pedro Parreira 

Manuel Martins 

Pedro Horta 

Carlos Guilherme Riley 

Isabel Soares de Albergaria 

Eduardo Brito de Azevedo 

Eva Albuquerque 

Carlos Fiolhais 

José Guilherme Reis Leite 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



João Pedro Barreiros 

Assunção Melo 

Carlos Guilherme Riley 

António Sousa Monteiro 

Ermelindo Peixoto 

José Maria Lopes de Araújo 

Humberta Maria Araújo 

José Manuel Fernandes 

Ricardo Martins de Freitas 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



O lançamento deste número da 
Atlântida teve lugar a 1 de dezembro, 
no salão nobre dos Paços de Concelho 
da Praia da Vitória, com a apresentação 
a cargo de Carlos Bessa e António 
Lopes. 
 

A 11 de janeiro de 2019 foi apresentada  
no Clube Asas do Atlântico (St. Maria) 
por Carlos Bessa e António Sousa 
Monteiro. A abordagem pautou-se pelo 
último dossiê de “Asas sobre o 
Atlântico” dedicado a Santa Maria e à 
aviação civil internacional. 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



António Araújo 
associou-se à 
conceção 
imagética da 
revista, sendo 
deste reconhecido 
fotógrafo as 
imagens da capa, 
contracapa e 
separadores. 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



• SAAGA 

• Fundação Luso-Americana para o        

  Desenvolvimento 

• Câmara Municipal da Praia da Vitória  

• Câmara Municipal da Ponta Delgada 

• Grupo Bensaude  

• Associação LPAZ 

• Mypartner 

• Direção Regional do Turismo 

• Presidência da República de Cabo Verde 

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.7. 

PATROCÍNIOS 
  



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



  

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



  

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



  

ATIVIDADE EDITORIAL – 2.6. 



ATIVIDADE EDITORIAL – 2.7. 
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3. Eventos Culturais 





              O objetivo do programa  

                      é apresentar um ciclo de    

    exposições com a integração de debates. 



Leve, Leve 
Luís Godinho 



   3.1.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 

A exposição Leve, leve, de Luís Godinho, inaugurou no dia 18 de janeiro, na galeria do IAC.  
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   3.1.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 

Leve-leve é um termo 

utilizado em São Tomé 

e Príncipe que traduz a 

filosofia de vida dos 

seus habitantes. É uma 

forma de olhar a vida, 

de a viver a um ritmo 

próprio, na sua 

plenitude e sem pressa. 



 

Neste ensaio fotográfico, 

Luís Godinho faz um retrato 

contemporâneo de São Tomé 

e Príncipe, registando o 

quotidiano das suas gentes e 

o espírito descontraído com 

que os santomenses vão 

levando a vida, numa 

cadência relaxada, com 

espaço ao improviso e à 

casualidade. 

 

 

3.1.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 



Luís Godinho é 

natural de Angra do 

Heroísmo.  

É formado em 

Engenharia e Gestão 

do Ambiente pela 

Universidade dos 

Açores.   

Aos 34 anos já possui um vasto curriculum como fotógrafo, 

com especial enfoque em fotografia de natureza, de paisagem 

e de rua. 

   3.1.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 



3.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 



3.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 



3.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 



3.1.1. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho 



Leve, Leve 
e tertúlia sobre fotografia 

Luís  Godinho | Rui Caria | Marta Cabral 



3.1.2. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho  e Tertúlia sobre fotografia 

A 25 de março, domingo, o Instituto abriu 

excecionalmente ao público a exposição Leve, Leve de 

Luís Godinho para uma tertúlia sobre fotografia com três 

grandes fotógrafos terceirenses: Luís Godinho, Rui Caria 

e Marta Cabral, a que se seguiu uma visita guiada à 

exposição. 



3.1.2. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho  e Tertúlia sobre fotografia 



3.1.2. Isto é arte!  - Leve, leve de Luís Godinho  e Tertúlia sobre fotografia 



Tudo, no mundo, existe 
para acabar em livro 

Dionísio Souto Abreu 



3.1.3. Isto é arte!  - Tudo, no mundo, existe para acabar em Livro, Dionísio Souto Abreu 
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O Instituto Açoriano de Cultura em 

parceria com o Museu de Angra do 

Heroísmo celebrou o Dia Mundial do 

Livro com Arte, inaugurando a 28 de 

abril no Museu de Angra a exposição 

Tudo, no mundo, existe para acabar 

em livro, de Dionísio Souto Abreu 
 

3.2. Isto é arte!  - Tudo, no mundo, existe para acabar em Livro de Dionísio Souto Abreu 



Tendo por base um conceito do livro dinâmico e polissémico, 

Dionísio Souto Abreu, artista contemporâneo convoca, a partir da 

asserção de Mallarmé de que tudo o que existe no mundo acaba em 

livro, imagens e ícones de várias épocas e acontecimentos ou tão-só 

expressões e acasos dos gestos pictóricos para um conjunto de 

colírios, encadernados, com os quais se pôde observar, além de um 

lado táctil, cromático e odoroso, a reflexão do livro como artefacto 

e como museu ou centro aglutinador de ideias, anseios, factos, 

histórias, e, ao mesmo tempo, uma interrogação quanto às suas 

potencialidades como objeto artístico, de carácter individual e 

único. 

3.2. Isto é arte!  - Tudo, no mundo, existe para acabar em Livro de Dionísio Souto Abreu 



Dionísio Souto 

Abreu (Porto, 

1962) licenciou-se 

em Artes Plásticas 

(Pintura) pela 

ESBAP, 1990, e  

selecionado pela 

mesma Instituição 

para frequentar 

em 1990 a School 

of Visual Arts 

(SVA) de Nova 

Iorque, a convite 

desta.  
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https://www.azorestv.com/index.php/video/3037/consultar-livros-de-joelhos-infoco-52/ 

3.1.3. Isto é arte!  - Tudo, no mundo, existe para acabar em Livro, Dionísio Souto Abreu 



Nuvens 
Carlota Monjardino  



3.1. 4.Isto é arte!  - Nuvens,  Carlota Monjardino 



Nuvens, exposição  de pintura de Carlota Monjardino, foi 

inaugurada, no dia 26 de outubro, na Academia de Juventude e 

das Artes da Ilha Terceira-Praia da Vitória, na abertura do 

Outono Vivo.  

3.1.4. Isto é arte!  - Nuvens, Carlota Monjardino 



  
Carlota Monjardino nasceu em 

Angra do Heroísmo. Licenciou-se em 
Pintura pela Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa, em 
1995, tendo frequentado a Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad 
Politecnica de Valencia (Espanha), no 
âmbito do projeto Erasmus. De 2001 a 
2003, aprofundou os seus estudos na 

mesma Faculdade, tendo obtido o 
Diploma de Estudos Avançados em 

Pintura, em 2003.  

3.1. 4. Isto é arte!  - Nuvens, Carlota Monjardino 



  
Em 2005 foi-lhe atribuído o grau 

de Mestre pela Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa. 
 

Está representada em várias 
coleções particulares e instituições 

públicas da região e também de 
Lisboa, Porto, Ponte de Lima, 

Tulare, Oslip (Áustria), Murcia  e 
Valencia (Espanha). 

3.1. 4. Isto é arte!  - Nuvens, Carlota Monjardino 
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3.1. 4. Isto é arte!  - Nuvens, Carlota Monjardino 





Com este projeto o Instituto Açoriano de Cultura pretende 
refletir e debater sobre a atualidade, levando a cabo 
palestras, encontros ou mesas-redondas sobre temas 
pertinentes da ética, cidadania, estética e outros. 
E concomitantemente dar um contributo para o 
entendimento da Região como um espaço de criatividade e 
questionação, como um espaço cosmopolita, aberto aos 
problemas e desafios que se colocam hoje aos lugares, aos 
países e aos seus habitantes.  



SAÚDE A 3D 
Eva Albuquerque 

Priscila Melo 
Saúl Moreira 



3.2.1. Espuma dos Dias. Saúde a3D 
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Saúde a 3D foi o tema que 

teve lugar no dia 19 de 

março, pelas 18h30, na 

galeria do IAC, com a 

presença de Priscila Melo, 

Eva Albuquerque e Saúl 

Moreira.  

Três vozes, três olhares, três 

perspetivas sobre a saúde. 

 

3.2.1. Espuma dos Dias. Saúde a3D 



Priscila Melo, jovem terceirense do 

Porto Judeu, doutorada na U. de 

Newcastle, apresentou uma 

comunicação sobre implantes 

biocerâmicos para regeneração e 

suporte mecânico de defeitos ósseos 

em áreas de alta carga mecânica e 

“scaffolds” feitos de compósitos 

polímero-biocerâmico, que agem 

como plataformas para regeneração 

de tecidos, posteriormente usados em 

defeitos menores ou simplesmente 

para cultura celular.  

 

3.2.1. Espuma dos Dias. Saúde a3D 



Eva Albuquerque, fisioterapeuta com 

pós-graduação em fisioterapia em meio 

aquático no Royal Hospital of Rheumatic  

Diseases (Bath, England) foi porta-voz 

dos pilares básicos de uma boa saúde, 

abordando questões como nutrição, sono 

e exercício, a salvaguarda do sistema 

neuro-musculoesquelético e o que cada 

indivíduo pode fazer consigo mesmo, 

com ferramentas práticas no dia a dia. 

 

3.2.1. Espuma dos Dias. Saúde a3D 



Saúl Moreira, osteopata praiense, 

formado pelo Instituto de Medicina 

Tradicional e antigo estagiário do Dr 

Jody Jackob, convidado a integrar a 

Clínica Saúde Integral onde exerceu 

durante quatro anos. De volta à Terceira 

abordou, no âmbito da Saúde 3D,  

questões relacionadas com a osteopatia 

estrutural, visceral, pediátrica, geriátrica e 

sacro-craniana, (…) tendinites, 

estiramentos musculares, dores de 

cabeça, enxaquecas, tonturas, ciáticas, 

disfunções da bacia, bloqueios articulares 

que podem ser intervencionados através 

da ação de um osteopata.  
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Quotidiano Saudável 
Avelino Ormonde  
Ebrina van der Bijl 



3.2.2. Espuma dos Dias. Quotidiano saudável 



3
.2

.2
. 
E
s
p
u
m

a
 d

o
s
 D

ia
s
. 
Q

u
o
ti
d
ia

n
o
 s

a
u
d
á
ve

l 



Quotidiano Saudável  foi o tema do segundo evento 
integrado na "Espuma dos Dias", que teve lugar no dia 15 
de junho na galeria do IAC e que contou com a presença 
de Avelino Ormonde e Ebrina van der Bijl. 

 

3.2.2. Espuma dos Dias. Quotidiano saudável 



Avelino Ormonde apresentou uma comunicação sobre 
"Smart Food", falando de alguns alimentos que contêm 
poder curativo e são capazes de cuidar e proteger o 
corpo humano.  

Ebrina van De Bijl apresentou uma comunicação sobre o 
tema "Vida Saudável".  

3.2.2. Espuma dos Dias. Quotidiano saudável 
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Humor Como  
Contrapoder 
Nuno Artur Silva 

 



3.2.3. Espuma dos Dias. Humor como contrapoder 
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Nuno Artur 
Silva deu voz 
a mais uma 
Espuma dos 
Dias, no dia 19 
de outubro, na 
galeria do 
Instituto 
Açoriano de 
Cultura. Desta 
vez esteve em 
debate o 
"Humor como 
Contrapoder". 

3.2.3. Espuma dos Dias. Humor como contrapoder 



Nuno Artur Silva 

abordou a mudança 

que se operou no 

humor em Portugal 

e no mundo nos 

últimos 25 anos e 

analisou a 

comentou a 

alteração na 

relação entre o 

humor e os 

diferentes poderes.  

3.2.3. Espuma dos Dias. Humor como contrapoder 



Nuno Artur Silva (1962, 

Lisboa) é escritor, 

ficcionista dramaturgo, 

argumentista, empresário, 

produtor, programador e 

apresentador português. É 

um dos fundadores 

das Produções Fictícias, 

uma das empresas mais 

importantes na área do 

humor em Portugal.  

3.2.3. Espuma dos Dias. Humor como contrapoder 



3.2.3. Espuma dos Dias. Humor como contrapoder 

Foi também Diretor 

Criativo e coautor de 

projetos e programas 

como: Herman 

Zap, Herman 

Enciclopédia, Contra 

Informação,  entre  

muitos outros. 



3.2.3. Espuma dos Dias. Humor como contrapoder 





É um espaço plural e aberto de apresentações e 
debates sobre livros e autores, com a presença 
escritores, pensadores e outros convidados.  

Com o Grémio das Nove 
pretende-se falar dos livros e dos 
mundos que nos dão a ler. 



Verdade, Justiça e 
Misericórdia 

Assunção melo 
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No 1º Grémio das Nove de 2018, que decorreu a 19 
de janeiro, Jorge Forjaz fez uma recensão de 
Verdade, Justiça e Misericórdia – Memória 
Histórica da Arquitetura de Catástrofe da Praia 
da Vitória, onde a autora, Assunção Melo, analisa 
a Arquitetura de Catástrofe.  
3.3.1. Grémio das 9. Verdade Justiça e Misericórdia, Assunção Melo 



Uma arquitetura que 
pode ser vista de dois 
ângulos. A que resistiu, 
total ou parcialmente, a 
catástrofes naturais - 
sismos, incêndios, 
vulcões (por exemplo, o 
farol dos Capelinhos no 
Faial), vandalismo, etc. 
e a que nasce, qual 
fénix, da própria 
catástrofe, da resiliência 
e da força …  

3.3.1. Grémio das 9. Verdade Justiça e Misericórdia, Assunção Melo 



Assunção Melo (1974) nasceu em 

Angra do Heroísmo. Tem 

licenciatura em História da Arte e 

pós-graduação em História da Arte 

contemporânea, (Uni. Nova de 

Lisboa). É doutoranda de História 

da Arte contemporânea (Uni. de 

Évora). Formada em psicologia da 

Arte pelo Instituto CRIAP. 

 É autora de vários livros, folhetos 

e artigos relacionados com a 

História da Arte e do património 

Açoriano. 

3.3.1. Grémio das 9. Verdade Justiça e Misericórdia, Assunção Melo 
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3.3.1. Grémio das 9. Verdade Justiça e Misericórdia, Assunção Melo 



Ocidentalização da 
Ásia e o Declínio 

dos EUA 
Álvaro Monjardino 

 



No dia 8 de fevereiro, decorreu mais um Grémio 
das 9 em que Álvaro Monjardino abordou “A 
ocidentalização da Ásia e o declínio dos EUA". 
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Álvaro Monjardino nasceu 
em Angra do Heroísmo. 

Advogado de profissão, foi 
deputado na Assembleia da 

República, antes do 25 de 
abril de 1974, e na 

Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores onde 

exerceu o cargo de 
Presidente da Assembleia 

Legislativa Regional dos 
Açores.  

3.3.2. A Ocidentalização da Ásia e o Declínio dos EUA, Álvaro Monjardino 



3.3.2. A Ocidentalização da Ásia e o Declínio dos EUA, Álvaro Monjardino 

Foi ainda Vogal da Junta 
Regional dos Açores, 

nomeadamente na área da 
Coordenação Económica e 

das Finanças.  
Distinguiu-se como 

historiador e estudioso de 
matérias jurídicas, tendo 
publicado váriadíssimos 

escritos.  
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3.3.2. A Ocidentalização da Ásia e o Declínio dos EUA, Álvaro Monjardino 



Ciência e Literatura 
Encontros e Desencontros 

Carlos Fiolhais 

 



No dia 9 de março, o Instituto Açoriano de Cultura contou 
com a presença de Carlos Fiolhais, Professor Catedrático de 
Física da Universidade de Coimbra para mais um Grémio das 
9 e se falar de Ciência e Literatura: Encontros e Desencontros. 

3.3.3. Ciência e Literatura: Encontros e Desencontros, Carlos Fiolhais 



3
.3

.3
. 
C
iê

n
c
ia

 e
 L

it
e
ra

tu
ra

: 
E
n
c
o
n
tr

o
s
 e

 D
e
s
e
n
c
o
n
tr

o
s
, 
 

C
a
r
lo

s
 F

io
lh

a
is

 



A literatura alimenta-se, por vezes, da ciência. Sem a ciência, 
algumas das grandes páginas da literatura não teriam sido 
possíveis. E, em contrapartida, como mostra a concretização de 
algumas utopias da ficção científica, a ciência também por vezes se 
alimenta da literatura. Como disse o biólogo Thomas Huxley; 
“Ciência e literatura não são duas coisas diferentes, mas 
dois lados da mesma coisa”.  
Neste Grémio das 9, Carlos Fiolhais mostrou como a ciência 
e a literatura têm mais pontes do que normalmente se crê. 

3.3.3. Ciência e Literatura: Encontros e Desencontros, Carlos Fiolhais 



Carlos Fiolhais (1956) é Professor Catedrático de Física 
da Universidade de Coimbra. Licenciou-se em Física 
em Coimbra em 1978 e doutorou-se em Física Teórica 
em Frankfurt am Main, Alemanha, em 1982.  Publicou 
cerca de 60 livros, entre os quais Física Divertida, Darwin 
aos Tiros, … , A Ciência e os seus Inimigos, etc.  

3.3.3. Ciência e Literatura: Encontros e Desencontros, Carlos Fiolhais 
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3.3.3. Ciência e Literatura: Encontros e Desencontros, Carlos Fiolhais 



Eugénio de Andrade 
Quatro Estações 

Ana Lúcia Almeida 

 



No dia 13 de abril, o IAC contou com a presença de Ana 
Lúcia Almeida para uma conversa em torno da obra poética 
de Eugénio de Andrade, obra luminosa e musical, com 
poemas de poucos versos, que encantou e encanta 
diferentes gerações de leitores. 

3.3.4. Eugénio de Andrade: quatro estações, Ana Lúcia Almeida 
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Ana Lúcia Almeida nasceu 
em 1965, em Angra do 
Heroísmo, onde sempre 
viveu e de onde só se 
ausentou durante os cinco 
anos em que estudou em 
Ponta Delgada, onde se 
licenciou em Português-
Inglês na Universidade dos 
Açores, em 1988. 

3.3.4. Eugénio de Andrade: quatro estações, Ana Lúcia Almeida 
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3.3.4. Eugénio de Andrade: quatro estações, Ana Lúcia Almeida 



Memória sobre a Terceira 
 de Alfredo da Silva Sampaio 

Álamo de  Meneses 

 



No dia 11 de maio, Álamo de Meneses esteve no 
Instituto Açoriano de Cultura para uma conversa em 
torno da obra de Alfredo da Silva Sampaio, Memória 
sobre a Ilha Terceira. 

3.3.5. Memória sobre a ilha Terceira de Alfredo da Silva Sampaio, Álamo de Oliveira 
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Publicada na Imprensa Municipal de Angra do Heroísmo, 
em 1904, Memória sobre a Ilha Terceira reflete o critério 
corográfico típico das descrições de carácter histórico-
geográfico do século XIX, incluindo uma descrição da 
história natural (geologia, fauna e flora), das povoações e 
suas principais instituições e um resumo histórico da ilha, 
desde a descoberta e povoamento da ilha até 1903. 

3.3.5. Eugénio de Andrade: quatro estações, Ana Lúcia Almeida 



Álamo de Meneses (1959) nasceu 
em Santa Cruz no concelho de 
Praia da Vitória. 
Licenciado em Engenharia do 
Ambiente pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Lisboa e 
doutorado em Engenharia Civil e 
do Ambiente pela Universidade de 
Rhode Island, EUA. Preside, desde 
24 de outubro de 2013, a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo.  

3.3.5. Memória sobre a ilha Terceira de Alfredo da Silva Sampaio, Álamo de Oliveira 
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3.3.5. Memória sobre a ilha Terceira de Alfredo da Silva Sampaio, Álamo de Oliveira 



O erro de Tocqueville 
 de ‘Da democracia na América à 

mediatização da Política’   
André Bredford 

 



A 1 de junho decorreu mais um Grémio das 9, na galeria do 
IAC, em que André Bradford abordou O erro de Tocqueville: 
de 'Da Democracia na América' à mediatização da política’. 
 

3.3.6. O erro de Tocqueville – de 'Da Democracia na América‘ à mediatização da política, André Bradford 
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 No relato da sua viagem à 
América na década de 30 do 

século XIX, é que  
Tocqueville indaga acerca 

dos princípios fundamentais 
da democracia.  

Tocqueville atribui à 
liberdade de imprensa e aos 
jornais o poder de formar as 

opiniões dos homens 
reproduzindo as opiniões 

das várias forças da 
sociedade.  

3.3.6. O erro de Tocqueville – de 'Da Democracia na América‘ à mediatização da política, André Bradford 



André Bradford (1970) nasceu 
em S. Miguel, filho de pai 
americano e mãe açoriana. 
Licenciou-se em Comunicação 
Social, na Universidade Católica 
Portuguesa. Trabalhou como 
jornalista no Diário de Notícias e 
foi Adjunto do Diretor 
no Açoriano Oriental.  
Em 2000, assumiu funções de 
assessoria de imprensa no 
Governo Regional e foi Assessor 
do Presidente do Governo, 1º 
para a Cooperação Externa e 
mais tarde para os Assuntos 
Políticos.  

3.3.6. O erro de Tocqueville – de 'Da Democracia na América‘ à mediatização da política, André Bradford 
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3.3.6. O erro de Tocqueville – de 'Da Democracia na América‘ à mediatização da política, André Bradford 



Camilo Pessanha 
 um poeta ao longe   

Pedro Barreiros 

 



No dia 16 de setembro, o Instituto Açoriano de Cultura leva 
a cabo mais um Grémio das 9, com a presença de Pedro 
Barreiros para falar de Camilo Pessanha - um Poeta ao 
Longe. 
 

3.3.7. Camilo Pessanha – um poeta ao longe, Pedro Barreiros 



3
.3

.7
. 
C
a
m

il
o
 P

e
s
s
a
n
h
a
 –

 u
m

 p
o
e
ta

 a
o
 l
o
n
g
e
, 
P

e
d
r
o
 B

a
r
r
e
ir

o
s
 



Camilo Pessanha 
partiu para Macau em 1894 com 27 

anos de idade e ali permaneceu o 
resto da vida, vindo a falecer em 
1926. Pertencendo, na opinião de 

Eugénio de Andrade, com Luís de 
Camões, Cesário Verde e Fernando 

Pessoa, ao grupo dos maiores poetas 
portugueses é ainda ignorado por 

muitos ou considerando uma pessoa 
exótica que trocou o seu talento pelo 

ópio quando chegou a Macau.  

3.3.7. Camilo Pessanha – um poeta ao longe, Pedro Barreiros 



Pedro  Barreiros, nasceu em 

Macau em 1943. Especialista em 

Medicina Interna e Medicina 

Aeronáutica, Major-General Médico 

da Força Aérea. Foi assistente 

convidado da Faculdade de Ciências 

Médicas de Lisboa nas cadeiras de 

Patologia e Clinica Médicas, e de 

Patologia Geral na Universidade 

Atlântica.  

3.3.7. Camilo Pessanha – um poeta ao longe, Pedro Barreiros 
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3.3.7. Camilo Pessanha – um poeta ao longe, Pedro Barreiros 



Literatura e humor 
 dois exemplos 

Vasco Pereira da Costa 

 



Literatura e Humor deu o mote 
a mais um Grémio das 9, na 
galeria do Instituto Açoriano 
de Cultura, no dia 12 de 
outubro, com Vasco Pereira da 
Costa, que partiu de uma 
abordagem literária em que o 
humor é entendido, na linha de 
André Breton, como uma 
revolta superior do espírito.  
Em análise estiveram as obras 
de Eça de Queirós e Mário de 
Carvalho. 
 

3.3.8. Literatura e Humor – dois exemplos, Vasco pereira da Costa 
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Vasco Pereira da Costa (1948) natural de Angra de Heroísmo 

licenciou-se em Filologia Românica na Universidade de Coimbra. 

Professor Aposentado. Doutor Honoris Causa pela Universidade de 

São José (Macau). Foi diretor do Departamento de Cultura e 

Turismo da Câmara Municipal de Coimbra e Cônsul Honorário de 

França nesta cidade. Foi, também diretor Regional da Cultura nos 

VIII e IX Governos dos Açores.  
3.3.8. Literatura e Humor – dois exemplos, Vasco Pereira da Costa 
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3.3.8. Literatura e Humor – dois exemplos, Vasco Pereira da Costa 



O MARTÍRIO 
DA PACIÊNCIA 

 de Agostino de Casaroli 

João Maria Mendes 

 



No dia 9 de novembro, o Instituto Açoriano de Cultura levou a 

cabo mais um Grémio das 9, com a presença de João Maria 

Mendes para falar sobre O Martírio da Paciência de Agostino 

Casaroli. 

3.3.9. O Martírio da Paciência de Agostino Pasaroli, João Maria Mendes 
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Esta obra aborda as memórias do diplomata da 
Santa Fé Agostino Casaroli, mais tarde Secretário 
de Estado da Santa Sé e Cardeal, e ostenta uma 
espécie de subtítulo: O Vaticano e os países 
comunistas entre 1963-89: os anos que mudaram o 
mundo.  

3.3.9. O Martírio da Paciência de Agostino Pasaroli, João Maria Mendes 



João Maria Borges da Costa de Sousa 

Mendes nasceu nas Cinco Ribeiras a 17 

de setembro de 1954. Doutorado em 

Direito Canónico pela Pontifícia 

Universidade Lateranense de Roma, 

Mestre em Relações Internacionais pela 

Universidade dos Açores, Pós-Graduação 

em Direito Regional pela Universidade 

dos Açores/ Universidade de Lisboa, 

curso de Teologia pelo Seminário 

Episcopal de Angra.  

3.3.9. O Martírio da Paciência de Agostino Pasaroli, João Maria Mendes 



A Hora de Clarice 
 Contos com chá 

Orientação de Carlos Severino 
 para criação de uma 

 família de leitores 
de Clarice Lispector 

 

 



Para assinalar a data do seu 
nascimento e associando-se, pelo 
segundo ano consecutivo, a uma 

iniciativa do Instituto Moreira 
Salles, “A Hora de Clarice”, o 

IAC criou uma família de leitores 
para, ao ritmo de “chá com 

contos”, ler e conversar 
informalmente sobre alguns dos 
contos do livro Laços de Família. 

3.3.10. A hora de Clarice – chá com contos, orientação de Carlos Severino 
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A 10 de novembro, sob a orientação de 

Carlos Severino, uma família de leitores 

estiveram à conversa sobre os contos: 

“Devaneio…” 

“Feliz aniversário” 

“O jantar” 

“Mistério em São Cristóvão”  de Laços de 

Família 

A 24 de novembro com os contos: 

“Uma galinha” 

“O crime do professor de matemática” 

“O búfalo” 

 “A imitação da rosa” 

3.3.10. A hora de Clarice – chá com contos, orientação de Carlos Severino 



A 10 de dezembro 

realizou-se mais um 

Grémio das 9 para 

assinalar e comemorar o 

aniversário da escritora 

(1920-1977), numa 

conversa moderada pelo 

professor Carlos Severino 

e pela psicóloga Maria do 

Carmo Palula de Carvalho.  

3.3.10. A hora de Clarice – chá com contos, orientação de Carlos Severino 



Carlos Severino 

 é licenciado em Línguas e 

Literaturas Clássicas pela 

Faculdade de Letras da U. de 

Lisboa e pós-graduado em Cultura 

Portuguesa Contemporânea. É 

professor na E. S. Jerónimo 

Emiliano de Andrade e formador 

no Estabelecimento Prisional de 

Angra do Heroísmo. 

Trabalhou em Timor-Leste na 

formação de professores.  

3.3.10. A hora de Clarice – chá com contos, orientação de Carlos Severino 

Foto de Margarida Quinteiro 



Maria do Carmo de Carvalho 

(Évora, 1968).  

Licenciada em Psicologia. 

Pós-Graduada em Medicina Legal e 

Ciências Forenses pelo Instituto 

Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses, I. P. 

Fez mestrado em Psicologia pela 

Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da U. de 

Lisboa(1997).  

Desde 2015 está em substituição do 

Diretor no Estabelecimento Prisional 

de Angra do Heroísmo.  



3.3.10. A hora de Clarice – chá com contos, orientação de Carlos Severino 
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3.3.10. A hora de Clarice – chá com contos, orientação de Carlos Severino 



Alterações ao Plano de Atividades 2018 
 
a) A exposição de fotografia “Capelinhos, um sopro de fogo”, de Jorge Barros não 

foi concretizada insuficiência de verbas. 
 

b)  A publicação da obra poética de Rui Duarte Rodrigues foi inviabilizada pela 
família, que recuou na autorização anteriormente dada.  
 

c) Na sequência da assinatura do contrato de financiamento celebrado entre este 
Instituto e a DRC, foi prorrogado o prazo para a conclusão da obra Voyages 
Géologiques Aux Açores, de F. Fouqué, por motivos de atraso na tradução e o 
consequente adiamento do seu lançamento e apresentação para o ano de 
2019. 

d) A execução do projeto SMOG | Poesia prevista para 2018, por atribuição tardia 
dos apoios por parte da Direção Regional da Cultura, foi necessário transitar a 
atividade para o ano de 2019.  
 
 
 
 



4 . OUTROS  
EVENTOS 



Era uma vez o 1º de Maio 
Em tempo de mudança 



Foi inaugurada a exposição Era uma vez o 1.º de Maio – Em 
tempo de mudança no dia 1 de maio no Teatro Angrense. 

4.1. Era uma vez o 1º de Maio – em tempo de mudança 



Mais de quatro décadas depois, o Instituto Açoriano de Cultura 

e alguns dos protagonistas da organização das celebrações do 1.º 

de maio na ilha Terceira, entenderam que tinha chegado o 

momento de fazer o levantamento do património que foi 

produzido nesse espaço de tempo.  

4.1. Era uma vez o 1º de Maio – em tempo de mudança 
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Uma exposição, um documentário e um concerto, foi a 
forma como o Instituto Açoriano de Cultura assinalou as 
festas do 1.º de Maio que ocorreram em Angra do 
Heroísmo durante mais de uma década, festas que 
foram um modo sábio de aliar o combate sindical com o 
espírito de partilha a elas inerente.  

Um trabalho que teve a coordenação de José Olívio 
Mendes, Milton Sarmento e Paulo Borges e que contou 
com várias e importantes parcerias.  
 

4.1. Era uma vez o 1º de Maio – em tempo de mudança 
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4.1. Era uma vez o 1º de Maio – em tempo de mudança 



O espetáculo da banda Medeiros/Lucas, na que foi a 
1ª apresentação desta banda na Terceira e que tanto 
tem dado que falar com apresentação do seu novo 
álbum. 
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4.1. Era uma vez o 1º de Maio – em tempo de mudança 



Provar a Europa 
(uma parceria com o Museu) 



O Museu de Angra em colaboração com o nosso Instituto levou 

a cabo a atividade “Venha Provar a Europa no Museu” no dia 9 

de maio, onde se degustou gastronomia variada dos países 

membros da UE.  

4.2. Venha provar a Europa no Museu 



Cimeira Nixon-Pompidou 
e a objetiva de Mário Pereira da Silva 

coordenação de Carlos Riley 
 e Mário Correia 



4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 

No dia 13 de outubro, pelas 15h30, foi inaugurada, na galeria 

do Instituto Açoriano de Cultura, a exposição sobre a Cimeira 

Nixon-Pompidou do fotógrafo Mário Silva. 
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Cimeira que, recorde-se, agitou as águas da política 

internacional e acelerou o coração moribundo da ditadura 

portuguesa, embora Marcello Caetano pouco mais tenha sido 

do que um figurante entre Richard Nixon e Georges Pompidou, 

apesar do seu papel de anfitrião. 

Com esta exposição, 

coordenada por Carlos 

Riley e Mário Correia, 

o IAC presta 

homenagem a Mário 

Silva e ao trabalho que 

levou a cabo durante a 

Cimeira Nixon-

Pompidou.  

4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 



Carlos Riley (1958, Lisboa). 

Licenciado em História pela 

Faculdade de Letras de Lisboa. 

Doutorado em História 

Contemporânea pela U. dos 

Açores, onde investiga e leciona 

como Professor Auxiliar do 

Departamento de História, 

Filosofia e Ciências desde1982. 

Foi Diretor da Biblioteca Pública e 

Arquivo Regional de Ponta 

Delgada (2008-2011). 

 

4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 



Colaborou com a Fundação Luso-

Americana (2008-2010), em 

Exposições e Colóquios nos Açores 

sobre Franklin Roosevelt e à sua 

relação com este arquipélago. 

Interessa-se pela História da presença 

norte-americana nas ilhas dos Açores 

e nesse enquadramento, pela História 

da navegação aérea transatlântica na 

primeira metade do século XX. 

4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 



Mário Correia (Lisboa, 1953)  

licenciou-se em História pela 

Faculdade de Letras da U. de 

Lisboa. Foi aviador e 

Conservador do Museu do Ar. 

Dirigiu a participação dos 

Açores na EXPO 98 e a 

recuperação do Teatro 

Micaelense em Ponta Delgada. 

Foi coautor dos livros As 

Viagens Aéreas dos 

Portugueses e A Aviação na 

Madeira. 

4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 



Coordenou o projeto 

museológico de reinstalação e 

ampliação do Museu do Ar em 

Sintra em 2009, museu que em 

2013 recebeu o prémio da 

APOM para o melhor museu 

português. É autor de vários 

trabalhos sobre História da 

Aviação Portuguesa, publicados 

em revistas da especialidade. 

4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 
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4.3. Cimeira Nixon-Pompidou e a Objetiva de Mário Pereira da Silva 



Campo 
Vasco Pereira da Costa 



O novo livro de Vasco Pereira da Costa 
intitulado Campo teve a sua primeira apresentação ao 
público nos Açores, na sede do Instituto Açoriano de 
Cultura, em Angra do Heroísmo, no dia 22 de setembro, 
com a presença do autor. 

4.4. Campo, Vasco Pereira da Costa 



4.4. Campo, Vasco Pereira da Costa 



4.4. Campo, Vasco Pereira da Costa 



Ateliê de Escrita Criativa 
com Álamo Oliveira 

 



4.5. Ateliê de Escrita Criativa, Álamo de Oliveira 



ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA 
 
O Instituto Açoriano de Cultura promoveu um ateliê 
de escrita criativa orientadas pelo escritor Álamo 
Oliveira. Foram quatro as sessões com a duração de 8 
horas. Ocorreram na sede deste Instituto, nos dias 20 e 
27 de outubro e 3 e 10 de novembro. 
O ateliê contou  com a presença de 8 inscritos. 

4.5. Ateliê de Escrita Criativa, Álamo de Oliveira 



4.5. Ateliê de Escrita Criativa, Álamo de Oliveira 

Álamo Oliveira 
(Terceira, 1945) estudou no 

Seminário de Angra, foi 
funcionário em diversos 

departamentos governamentais 
ligados à Cultura. É sócio 

fundador do Alpendre, onde foi 
diretor artístico e encenador. 

Tem 38 livros publicados entre 
poesia, romance, conto, teatro e 

ensaios. Tem várias obras 
traduzidas para o inglês, 

francês, italiano, espanhol, 
croata, esloveno e japonês.  



4.5. Ateliê de Escrita Criativa, Álamo de Oliveira 

Recebeu os prémios: Maré 
Viva para o romance Até 

Hoje Memórias de Cão – 1985; 
Almeida Garrett (teatro) 

para  A Solidão da Casa do 
Regalo – 1999. 

Foi escritor do semestre, 
2002, por convite do 
Portuguese Studies 
Program, da U. da 

Califórnia em Berkeley. 
Recebeu a Insígnia de Reconhecimento da Região dos 
Açores e é Comendador da Ordem de Mérito da 
República Portuguesa. 



5 . PATRIMÓNIO 
Acervo 

Bibliográfico 
 



ACERVO BIBLIOGRÁFICO   
 

Durante este ano, deu-se continuidade à atualização e 
padronização da catalogação de publicações periódicas 
e de monografias do acervo bibliográfico do Instituto.  

Foram atualizadas as cotas e impressas novas etiquetas 
do fundo geral do IAC, duma parte do fundo de Arte e 
da hemeroteca.   

De destacar que toda a atualização respeitou o trabalho 
que havia sido efetuado anteriormente por outras 
direções deste Instituto. 

5. 1. Acervo Bibliográfico 



Arquivos 
 



Arquivos do IAC 
Arquivo do Monte Brasil antes 
da organização 

Arquivo da Misericórdia antes 
da organização 

5. 2. Arquivos 



Arquivo da Misericórdia 

5. 2. Arquivos 



Arquivo da Monte Brasil 

Depois de organizado 



Património 
Ofertas 

 



OFERTAS 

 

O património artístico deste Instituto foi enriquecido 

com a oferta de uma fotografia de Luís Godinho que 

representa um valor material de € 490,00 e com a oferta 

de um livro artístico da autoria do artista Dionísio Souto 

Abreu que representa um valor material de 7.000,00. 

O património documental deste Instituto foi também 

enriquecido pela oferta de várias publicações que 

resultam de permutas e ofertas de autores e editores. 



Oferta de uma fotografia de Luís Godinho 



Livro artístico da autoria do artista Dionísio Souto Abreu que 

representa um valor material de 7.000,00.  



6. Divulgação 



REDE SOCIAL - FACEBOOK  

Com o objetivo de uma divulgação mais alargada e 
com olhos postos em novos públicos, o IAC tem 
continuado a divulgar as suas atividades na rede social 
Facebook.  

Tem atualmente 1.727 seguidores. 

6. Divulgação - Rede Social– Facebook 

  



5. 3. Biblioteca Virtual 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
 
Continuou a disponibilizar-se na WEB e  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 em papel e 
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 cultural independentemente da localização 
dos interessados.  
 



NEWSLETTERS  

Deu-se continuidade à emissão regular de newsletters, 
que têm por objetivo manter os sócios e o público 
informados sobre a atividade cultural deste Instituto.  

Ao longo do ano de 2018 foram editadas 27 newsletters.  
 

6. Divulgação - Newsletters 

  





Conforme tem ocorrido ao longo dos últimos 
anos, o IAC teve as suas mais recentes 
publicações à venda na 88.ª edição da Feira do 
Livro de Lisboa, entre 25 de maio a 13 de junho 
de 2018, a convite da DRC, no Pavilhão dos 
Açores. 
O mesmo aconteceu na Festa do Livro da 
Horta-Faial 2018, de 5 a 12 de agosto no 
decurso da Semana do Mar 2018, a convite da 
Calendário de Letras e da BPAR João José da 
Graça. 

6. Divulgação – Feiras do livro 



7. Sócios 



SÓCIOS  
 
De acordo com o novo balanço, o Instituto contava, até 31 de 

dezembro, com 708 sócios.  

Acresce-se que em 2018 foram admitidos 29 novos sócios. 

 



8 . Relações Institucionais 



 
A 5 de março o Presidente da Direção deste Instituto, 
Carlos Bessa e a Vogal, Sara Leal, reuniram com o 
Presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Manuel 
Bolieiro, e a Vereadora da Cultura, Maria José Duarte, 
na Câmara Municipal PDL para apresentar 
cumprimentos e dar a conhecer alguns projetos e 
propostas de cooperação entre o Instituto Açoriano de 
Cultura e a Câmara Municipal da referida edilidade.  
 



Foto divulgada no Facebook da Câmara Municipal de Ponta Delgada 



9 . O IAC SUGERE 





RELATÓRIO DE  

ATIVIDADES   

      2018 


