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Carta d’Orfeu       46a   27.10.2011 

 
Chamamos a vossa atenção para as duas novas edições da Orfeu (que podem ser 
enviadas pelo correio): o guia de Antuérpia, a presença portuguesa, (em PR-FR-
NL) e o livro de José Coelho sobre os portugueses no mundo (um manifesto pelos 
portugueses fora da pátria). Veja 9.11 e 3 e 10.12. 

 
Actividades (passam-se na Orfeu, Bruxelas, salvo indicação diferente) 

 

9 de Novembro de 2011, quarta, às 19 horas – Em Antuérpia (Maagdenhuis 
Museum, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, apresentação da obra Portugal 
& Antwerpen, de Anne Quataert e Frédéric Wille(trilingue: NL, Fr, PT, em co-
edição da Embaixada de Porutgal e a Orfeu, com apoio do Instituto Camões). Um guia 
de visita, perspectivado na antiga e forte presença de Portugal naquela cidade, entre 
1500-1648. (PVP 15 €, aceitam-se encomendas). Na presença de SE Embaixador Vasco 
Bramão Ramos, que cessou funções em 31 de Julho deste ano. A apresentação consta 
de uma visita ao Museu (gratuita) e é concluída com um Vinho d'Honra. Inscrição 
prévia (lugares limitados): anne.quataert@skynet.be 

 
23 de Novembro, quarta-feira, às 18,30 h – Com o grupo Couto Mixto, vamos 
conversar com o escritor galego e jornalista (La Voz de Galicia e comentador da BBC 
sobre política espanhola)  Miguel-Anxo Murado. Viveu profissionalmente alguns anos 
no Médio Oriente. Tem vários prémios literários e de jornalismo.  
 
Em Barcelos, 26 de Novembro, sábado, às 18 h -  "Le Monde est Fou, j'adore", uma 
exposição provocante e inquiridora de esculturas de António Saint Silvestre, na 
Galeria Municipal de Barcelos, organizada pela EMEC-Empresa Municipal de Educação 
e Cultura . A ousadia deste português, de origem moçambicana, a peregrinar pelo 
mundo desde que se conhece, a não perder (ver: http://seyretmelik.com/antonio-
saint-silvestre-artiste-singulier/46644014). A Orfeu colabora. 
 
29 de Novembro, terça-feira, às 18,30 h – (a confirmar) Conversa com Frei 
Fernando Ventura sobre a crise actual, em todos os seus aspectos, do financeiro ao 
cultural. Diz-nos: "Há falta desesperante de líderes e não há responsabilização 
política". A crise é fractura (semanticamente) e por isso o que precisamos é de 
coesão, de novas políticas e de novos políticos.  
 

http://seyretmelik.com/antonio-saint-silvestre-artiste-singulier/46644014
http://seyretmelik.com/antonio-saint-silvestre-artiste-singulier/46644014
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2 de Dezembro, sábado, às 18 h – Exposição de esculturas de Paulo Neves (ver: 
http://www.paulonevesescultor.com/pauloneves.html)   A terra e as linhagens, da 
família, da tribo, da pátria (mátria), são os alicerces de toda a heráldica totémica, 
independentemente das fisionomias que tais totens podem revestir. Este cunho de 
emblema que significa o vínculo com as raízes em estratos subtraídos ao controlo da 
memória é bem claro da escultura de Paulo Neves (Joaquim Matos Chaves). Em 
colaboração com a Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos. 
 
3 de Dezembro, sábado, às 18 h - , apresentação da obra Portugal & Antwerpen, 
de Anne Quataert e Frédéric Wille(versão trilingue: NL, Fr, PT, em edição da 
Orfeu). Um guia de visita, perspectivado na antiga e forte presença de Portugal 
naquela cidade (PVP 15 €, aceitam-se encomendas). Na presença de SE Embaixador 
Vasco Bramão Ramos, que cessou funções em 31 de Julho deste ano(ver 9.11).  
 
Terça, 6 de Dezembro, às 18 h – Apresentação pelas autoras, Joana Benzinho e 
Marta Monteiro, do livro A Papaia Mágica (livro para colorir com illustrações de 
Sérgio Marques, edição de Chiado Editora http://www.chiadoeditora.com/). A 
Associação Afectos com Letras, que promove o livro, dá a oportunidade a cerca de 
120 crianças de aprenderem a ler e a escrever na Guiné-Bissau, um país onde nem 
todos têm acesso à educação. 
 
Quinta (joves), 8 de Dezembro, às 18,30 horas - Apresentação da novela 
Extramunde, de Xavier Queipo. Na efabulação genial habitual nele, Xavier arrisca 
em territórios que são "mais do diabo que de Deus". Prémio Xerais (editora) de 
Novela, 2011. Diz o autor: uma novela de aventuras. Arranca com uma hoste de 
condenados pela Santa Inquisição até ao porto de Betanzos, no século  XVI. Ali 
embarcam.."  e depois se lerá. 
 
Sábado, 10 de Dezembro, às 18 horas – Apresentação, por Mário Campolargo, da 
obra A Pátria e os Outros Portugueses de José Coelho. Trata Portugal os seus 
expatriados (vulgo, emigrantes) como devia? As remessas ansiadas e procuradas 
correspondem a um retorno em investimento cultural e humano? Não, diz o autor. E 
diz mais, que há sinais de arrogância de certas elites em relação aos seus 
compatriotas a viver no estrangeiro. Edição da Orfeu na colecção Estudos de 
Sociedade (pode encomendar já; 10 €). 
 
17 de Dezembro, sábado, às 18 h – Festa Natal da Orfeu. Como habitualmente Bolo-
Rei da Pastelaria Garcia e um Porto, para festejar e augurar um Ano 2012 melhor 
para todos. Entrada livre. 

http://www.chiadoeditora.com/

