Alguns agradecimentos
A Universidade da Beira Interior, Covilhã, tem o prazer de acolher, nos dias 7 e 8
de novembro de 2018, anfiteatro da parada, o Colóquio Internacional – Miguel Real –
Literatura, Filosofia, Cultura. Este evento procura celebrar a efeméride dos 40 anos
(1979-2019) de escrita de Miguel Real, tendo em mente a publicação da sua primeira obra
ficcional, O Outro e o Mesmo (1979), desde logo, agraciada com o Prémio Revelação e
Ficção da APE/IPLB. Quatro décadas dedicadas à reflexão intensa em torno de alguns
traços fundamentais das culturas portuguesa, europeia, lusófona, mundial, eternizadas em
cerca de 60 títulos de elevadíssima qualidade científica e estética, são razões mais do que
suficientes para a realização deste Colóquio Internacional/Homenagem.
Naturalmente, sem o apoio institucional e financeiro da Universidade da Beira
Interior, local onde tudo começou, nas pessoas do Magnífico Reitor, Professor Doutor
António Fidalgo, do Presidente da Faculdade de Artes e Letras, Professor Doutor José
Rosa, do Coordenador do LabCom.IFP, Professor Doutor Paulo Serra, dos Presidentes
dos Departamentos de Letras e de Comunicação e Artes, Professores Doutores José
Ignacio Vázquez Diéguez e Gisela Gonçalves, que, desde o primeiro contacto, acolheram
a iniciativa com elevado entusiasmo, nada disto teria sido possível. Aqui fica, por
conseguinte, um grande bem-haja beirão.
Um agradecimento muito especial é devido à Annabela Rita, pelo apoio
incondicional, cúmplice, fraternal, diríamos mesmo, pela energia que generosamente
ofereceu a esta homenagem e pelas sinergias que se criaram com diferentes instituições.
Logo na fase inicial, outras entidades, listadas na página do evento, foram-se associando
à presente iniciativa, de onde destacamos, a título de exemplo, as que figuram na
qualidade de Instituições promotoras associadas, a saber: o Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias, a Academia Lusófona Luís de Camões, o Instituto
Europeu de Ciências da Cultura - Padre Manuel Antunes, o Instituto Fernando Pessoa e
o Observatório da Língua Portuguesas. Para além destas últimas, muitas outras
Instituições de renome, também listadas na página do evento, aceitaram prontamente
associar-se à iniciativa em destaque. Um agradecimento muito especial a todas elas.
Entretanto, eis que surgem os importantíssimos apoios financeiros das Câmaras
Municipais da região, da nossa Beira Interior, que prontamente se associaram ao
evento. Em primeiro lugar, agradecemos a generosidade da Câmara Municipal da
Covilhã, nas pessoas do Dr. Vítor Pereira e da Dr.ª Regia Gouveia, pelo patrocínio do
momento cultural afeto ao evento científico: a peça de teatro “O Ano da Morte de Ricardo
Reis”, uma adaptação dramatúrgica de Miguel Real e Filomena Oliveira, edificada com
base na homónima obra de José Saramago O Ano da Morte de Ricardo Reis (dia 7 de
novembro, às 21horas no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde). À
Câmara Municipal de Belmonte, nas pessoas do Dr.º António Dias Rocha e Dr. João
Morgado, agradecemos a generosa oferta do jantar referente ao primeiro dia (dia 7 de
novembro, Restaurante Dom Papão-Covilhã). À Câmara Municipal do Fundão, nas
pessoas do Dr.º Paulo Alexandre Fernandes e da Dr.ª Maria Alcina Cerdeira, agradecemos

a generosa oferta dos sacos que serão distribuídos aos nossos convidados. À Câmara
Municipal da Guarda, nas pessoas do Dr. Álvaro Amaro e do Dr. Carlos Chaves
Monteiro, agradecemos a generosa oferta quer do jantar referente ao segundo dia (dia 8
de novembro, Restaurante Dom Papão-Covilhã), quer à exposição dedicada a Miguel
Real, afeta a este evento, mas que terá lugar em maio de 2019, na Biblioteca Municipal
Eduardo Lourenço, Guarda.
Aos Oradores, Membros das Comissões de Honra e Científica, todos de
elevadíssima craveira científica, o nosso genuíno e penhorado Bem-haja. À Dr.ª Mércia
Pires, secretária da FAL, que, com a simpatia e o profissionalismo que lhe são tão
caraterísticos, nos auxiliou com as questões burocráticas e logísticas, e a todos os
Funcionários que nos ajudaram de forma empenhada e eficiente, tais como, Susana Costa
e Édi Aires, web designers que conceberam e alimentaram a página do evento, Filomena
Santos, que realizou o caderno de resumos, e Madalena Sena, que criou a imagem do
cartaz deste colóquio, não esquecendo, como é óbvio, os Alunos das Licenciaturas em
Ciências da Comunicação, Ciências da Cultura e de Mestrado em Estudos Lusófonos,
que, de livre vontade, se prontificaram a colaborar no âmbito de várias tarefas; para todos
eles vai o nosso profundo agradecimento.
A todos e cada um dos intervenientes, deixamos uma palavra de profundo
reconhecimento por terem participado na planificação e por se mostrarem tão
entusiasmados com a chegada do Colóquio Internacional que, a avaliar pelos nomes
envolvidos, promete ser elevado quer do ponto de vista Científico quer do ponto de vista
Humano.
Por último, os últimos são os primeiros, agradecemos à figura Homenageada,
Miguel Real, que tanto nos inspira e enternece com a sua forma peculiar de ser, “tão
bondosa como erudita”, por partilhar com todos nós os seus pensamentos, as suas
reflexões, a sua arte, vertidos nos cerca de 60 títulos que até agora deram à estampa, sem
contar com todos os outros textos dispersos por diversas publicações.
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