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Informações
Reis naar Portugal, Porto, Douro-vallei en Minho, van 17 tot 24 september
2011; (Kunst, literatuur, gastronomie en natuur); Wil u graag het
gedetailleerde programma? Mail dan naar orfeu@skynet.be
Voyage au Portugal, Porto, Vallée du Douro et Minho, du 17 au 24
septembre 2011 (Art, littérature, gastronomie et nature) ; Demande de
programme détaillé: orfeu@skynet.be
Poetas d'Orfeu – Após uma apresentação de sucesso (com a ajuda de: Margo
Sijs, Rosalina Bernon, Fernando Camilo Ferreira, Luís Graça Reis, Delfim
Janela, Xavier Queipo e Paulo Pego), no Parcours de Poèsie, ca "Commune" de
S. Gil, no passado 28.1, vimos recordar-lhe o livro ditado nessa altura: Poetas
d'Orfeu, florilégio de poesia de poetas que passaram, foram lidos ou editados
pela Orfeu. Uma nova sessão, comemorativa dos 25 anos da Orfeu, terá lugar
em breve.
Yael, Castelo de Vide, the Jews and the Inquisition - In case it was a
romance, even truthful, would begin like this the first chapter; however it is
not a romance at all. I tried to be the most faithful possible to the facts, in
spite of the information about the Jewish quarter of Castelo de Vide be
scarce. I researched the most possible about the daily life in a Jewish
Sephardic community. I tried to give life to the real characters that lived and
suffered in the flesh the stigma of being a Jew. Publisher: Orfeu.
Revista da Marinha – Na Orfeu encontra-se doravante à venda esta
importante revista de assuntos do mar;
João Cutileiro – Mais 4 múltiplos de esculturas em mármore deste autor se
encontram em exposição-venda na Orfeu;
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Telebruxelles : um programa sobre os portugueses em Bruxelas, onde a Orfeu
está presente: http://www.telebruxelles.net/portail/emissions/magazines-avoir-en-ligne/un-peu-de-tous/13201-130211, ou www.telebruxelles.be e
colocar Portugal em “rechercher dans la liste»;
Actividades
2 de Março de 2011, quarta, às 18,30 horas – Apresentação de Diários
Secretos de Eva Braun, de Simone Bernard-Dupré, com a colaboração de
François Renuit. Para apresentar: Pedro Cymbron. Uma recriação histórica
plausível e atraente da que foi, por pouco tempo, mulher oficial do ditador;
12 de Março, sábado, 18 horas - Apresentação dos seguintes livros: Napoleão
por Manuel do Nascimento, Chansons de Zeca Afonso, em tradução de
Dominique Stoenesco e Alice au pays de Salazar de Altina Ribeiro.
Portugueses e um romeno lusófono, a viver em Paris, visiitam-nos e
aproveitam para nos falar das suas realizações;
16 de Março de 2011, quarta, às 18,30 horas – “Afinal, diz Goulão, o
capitalismo encontrou uma forma de emparedar a Democracia. Os cidadãos
votam, mas não controlam o destino que é dado a esse voto” (entrevista do
autor à Antena 1): Pagadores de Crises, livro de José Goulão, a apresentar.
O autor é jornalista e colabora actualmente com o Bloco de Esquerda no
Parlamento Europeu;
No SABUGAL - 2 de Abril, sábado, pela tarde – Integrada nas comemorações
da Câmara Municipalda Batalha do Sabugal (Gravato), apresentação da obra,
Sabugal e as Invasões Francesas, de Manuel Francisco Veiga Gouveia
Mourão, Joaquim Tenreira Martins e Paulo Leitão Batista. A retirada das
tropas francesas de Massena fez-se por aquela zona oriental da Serra da
Estrela dando-se ali as últimas escaramuças. Sessão no auditório da Câmara.
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Quinta, 14 de Abril, às 18,30 horas – Apresentação de Viagem a Akshanba,
de Victor Borges. Um original e interessante romance histórico, passado no
século XI da nossa era, no Al Gharb islâmico. Ficção à volta de uma hipotética
viagem de saudade da poetisa (que existiu), Maryam Bint Abi Ya`Qûb alFaysuli al-Ânsarî, de Sevilha, onde vive, às suas origens ocidentais: Mértola,
Faro, Loulé, Albufeira e Silves (onde nasceu). Prefácio de Adalberto Alves.
Edição da Orfeu.
Nos campos da Batalha da Flandres (14/18), 16 de abril, sábado – Viagem
(condições a divulgar) à região onde, segundo alguns, se decidiu a sorte (da
Europa, é certo) do seguintes 60 anos de Portugal. Visitas, assistência a parte
das cerimónias oficias e apresentação, por Fernando Carvalho Rodrigues, da
obra Os Portugueses na Flandres, coord. do Gen. Pedro Cardoso, Pref. Do
Gen. Artur Pina Monteiro. Edição da Orfeu.
Em BARCELOS, 16 de abril, sábado, às 20 horas – Apresentação do poema
Pedro Soriano, de Guerra Junqueiro: esta poesia, de tema e linguagem
vulgarmente chamados obscenos, é importante para definir autor e poética e
também o seu momento histíorico (fim do XIX). A sessão será no Restaurante
Pedra Furada, em Pedra Furada, Barcelos, e constará da leitura do poema e
de outros de carácter erótico, satírico e popular e implica jantar (menu + livro
20 €). Alberto Serra será o declamador. Edição da Orfeu.
Em SILVES, 21 de Abril, quinta às 18,30 horas – (ver dia 14.4, acima)
Apresentação de Viagem a Akshanba, de Victor Borges, em edifício da
Câmara Municipal. Edição da Orfeu.
Em Lisboa, quinta, 28 de Abril, às 18,30 horas – Apresentação por Pedro
Mexia do livro, O Inverno das Raposas, de Clara Macedo Cabral, na sede do
Instituto Camões, Rua Rodrigues Sampaio, 113. Uma escrita corrida, fácil,
mas cheia de referências culturais, actuais e curiosidades que alegram a
leitura e nos ajudam a compreender Londres e os ingleses. Depois do sucesso
de Há Raposas no Parque este é segundo volume de crónicas de uma
portuguesa em Londres. Edição da Orfeu
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No Porto, 29 de Abril, sexta às 18,30 horas – (ver dia 28.4, acima)
Apresentação do livro, O Inverno das Raposas, de Clara Macedo Cabral, no
Palácio dos Viscondes de Balsemão, Pç Carlos Alberto;
Em BARCELOS, 30 de Abril, sábado, às 18 horas – Organizada pela Galeria de
Arte Municipal de Barcelos, exposição de esculturas de Maria Leal da Costa
(Orfeu colabora);
Com o apoio de
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