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Hilarino da Luz  

(Departamento de Estudos Portugueses e CHAM*, NOVA FCSH/UAc) 

 

 Palavras de encerramento  

 

Resumo 

Se cada pessoa é ela própria e as suas circunstâncias, cada época histórica é o modo 
como, no intervalo de tempo a que essa época dá um nome, actualiza a identidade 
dos povos para que possam aproveitar as oportunidades e responder aos desafios, no 
quadro de possibilidades que a corrente dos acontecimentos vai abrindo. (Martins, 
2019: 325). 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores,  

Os acontecimentos podem mudar os hábitos e os projectos, metamorfaseando as tradições 

e muito do que se presumia ser imutável. Não vivemos tempos de certezas e de respostas 

prontas. Vivemos, sim, tempos de incertezas e interrogações.  

Ora, esta é a “II Conferência Internacional sobre Literaturas e Culturas em Língua 

Portuguesa“ projetada no âmbito do meu projecto de Pós-Doutoramento, e que teve a sua 

primeira edição no ISCED-Luanda, Angola, nos dias 27 e 28 de Novembro de 2019, 

visando homenagear o multifacetado Ruy de Carvalho, um português de nascimento que 

adquiriu a nacionalidade angolana. Infelizmente, por causa desta fase pandémica, que o 

mundo vive, não conseguimos realizar a sua segunda edição, em Setembro de 2020, que 

agora realizamos de forma virtual, com uma extensão temática. 

 É um privilégio participar no seu encerramento e agradecer a presença dos mais de 50 

participantes de diferentes países e universidades, que contribuíram para o seu sucesso. 

Foi um prazer assistir à extensa adesão dos investigadores e dos demais participantes às 

actividades aqui promovidas. Quero, ainda, deixar um especial agradecimento ao CHAM, 

Centro de Humanidades, em especial à sua Directora, Professora Doutora Cristina Brito; 

ao Director da FCSH/Universidade Zambeze, Professor Doutor Martins Mapera; à 

Professora Doutora Ana Maria Martinho, Coordenadora da Linha de Estudos Africanos 

do CHAM; à Professora Doutora Maria do Rosário Monteiro, Coordenadora do Grupo 
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Cultura e Literatura, igualmente, do CHAM; ao Director do Centro de Estudos 

Multidisciplinares (CEM) Eduardo Augusto Kambwa do ISCED-Luanda, Professor 

Doutor Mbiavanga Fernando; ao Coordenador do Movimento Literário e Artístico 

Lev´Arte, Dr. Carlos Eva; ao Director do CECS da Universidade do Minho, Professor 

Doutor Moisés de Lemos; ao Senhor Embaixador de Cabo Verde em Angola e 

Moçambique, Dr. Jorge Figueiredo; e a toda a Comissão Organizadora que trabalhou 

arduamente na concretização deste evento. 

 

A todos, um muito obrigado! 

Lisboa, 28 de Maio de 2021. 
 


