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RENATO EPIFANIO

No dia 4 de Fevereiro do corrente ano, Afonso Botelho
feria exactamente 100anos.Emexpressahomenagem
a um dos seus mais insignes fundadores, o Instituto

de Filosofia Luso-Brasileira, com o apoio da NOVA ÁGUIA
e do MEL, irá promover um Colóquio, a decorrer durante
todo esse dia, no Salão Nobre do Palácio da Independência.
Assim, da parte da manhã, a partir das 9h30, ouviremos,
sucessivamente, António Braz Teixeira, Manuel Cândido Pi-
mentel, Maria de Lourdes Sirgado Ganho, Miguel Real, Teresa

Dugos Pimentel, Emanuel Oliveira Medeiros, Jorge Rivera,
José Almeida e Mendo Castro Henriques; da parte da tarde,
a partir das 14h30, intervirão José Esteves Pereira, Joaquim
Domingues, Pinharanda Gomes, Rodrigo Sobral Cunha,
Guilherme dOliveira Martins, António Cândido Franco, Elísio

Gala, Paulo Borges, Luís Lóia, Samuel Dimas e nós próprios.
A finalizar, às 18h, teremos ainda uma leitura interpretada e
comentada da peça "O Hábito de Morrer", do próprio Afonso
Botelho (sob a direcção de Jorge Castro Guedes; com Adérito

Lopes, Angela Pinto, Guilherme Filipe, Lúcia Maria e Paulo

Lages). Para mais informações: iflb.webnode.çom

A 17 de Novembro de 1869, inaugurou-se o Canal do
Suez, acontecimento com as maiores repercussões na época,
nas mais diversas áreas (política, económica, cultural, religiosa,
etc), e que foi também uma via de abertura no diálogo entre
o Ocidente e o Oriente. Eça de Queiroz cobriu, como jovem
jornalista, esse evento, publicando uma série de textos no
"Diário de Notícias" antecipando o escritor que viria a ser, um
dos maiores escritores do mundo lusófono. Cento e cinquenta
anos depois, a Revista NOVA ÁGUIA, o MIL: Movimento
Internacional Lusófono e o CLEPUL: Centro de Literaturas

e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, em parceria com diversas Institui-

ções, irão assinalar a efeméride, promovendo um Colóquio
a decorrer entre os dias 15 e 18 Novembro de, na Sociedade
de Geografia de Lisboa e na Biblioteca Nacional de Portugal,

que irá abordar os seguinte tópicos: Eça de Queiroz como
jornalista; Eça de Queiroz como escritor inspirado pelas suas

viagens; Representações do Médio Oriente oitocentista na
obra de Eça de Queiroz e na literatura portuguesa coeva; A
importância do Canal do Suez na época; O Médio Oriente na
altura e hoje. Caso pretenda participar neste Colóquio, deverá

enviar-nos uma proposta (com título e resumo) até final de

Fevereiro, para: info@movimentolusofono.org

Até ao final do ano, outros Colóquios estão já igualmente
agendados. Na primeira semana de Junho, teremos, no Brasil

(em Juiz de Fora), o XIII Colóquio Antero de Quental, de-
dicado à "Filosofia da Educação luso-brasileira", que incluirá
um Debate Público, organizado pelo MIL, sobre "As visões
da Lusofonia no Brasil" Na segunda quinzena de Novembro,
teremos, em Portugal, mais um Congresso da Cidadania
Lusófona e mais um Festival Literário TABULA RASA, des-

ta vez sobre "Literatura e Jornalismo" Em Angola, está por
agendar um Evento MIL, promovido em parceria com a Liga
Africana, nossa parceira estratégica. Em Cabo Verde, ainda

neste ano ou no início do próximo, realizar-se-á igualmente
um outro Evento MIL. Tudo isto sem esquecer, obviamente,
a nossa revista, a NOVA ÁGUIA: o vigésimo terceiro número
está já em fase de ultimação e será lançado no final do tri-
mestre; o vigésimo quarto número sairá no início do último
trimestre do ano, com os textos apresentados no Colóquio do
Centenário do Nascimento de Afonso Botelho. Entretanto,
ainda em Fevereiro, anunciaremos o próximo "Prémio MIL
Personalidade Lusófona" Caso tenha alguma proposta, pode
enviá-la igualmente para: info@movimentolusofono.org. ¦


