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Carta d’Orfeu              48e  1.12.2012 
 

Fecho de Natal: a partir de 17 de Dezembro e reabrimos a 8 de Janeiro de 2013 
 

Actividades (têm lugar, salvo indicação contrária, na Orfeu, em Bruxelas) 

Le 6 décembre, jeudi, à 18h30 – Présentation do livre Un Situationniste à Lisbonne 
et Autres Histoires, de Carlos K. Debrito, animée par Alberto V. Nogueira, écrivain. 
L’auteur conçoit, à travers treize différentes histoires, un fil conducteur bien 
particulier. L’apparente diversité des textes ne fait que mieux définir la richesse 
d’une écriture qui exige une attention redoublée. Les personnages mis en jeu et la 
façon parfois ironique de les raconter offrent une lecture à plusieurs niveaux. 

7 de Dezembro, sexta-feira, às 18,30 horas – Conferência O Movimento Feminista 
da Primeira República, por Manuela Aguiar, na presença de Rita Gomes, que 
apresentará a Associação Estudo da Mulher Migrante, e de Nassalete Miranda,  
diretora do quinzenário cultural As Artes entre as Letras (do qual somos posto de 
divulgação). Organização da Embaixada de Portugal, em parceria connosco. As 

actividades têm lugar, salvo indicação contrária, na Orfeu, em Bruxelas.  

8 de Dezembro, sábado, às 18 horas – Histórias de Monserrate, de Jorge de 
Oliveira e Sousa, José Lima, Amadeu Lopes Sabino e Paulo Castilho; Tributo à 
beleza que o Tempo inexorável transformou em ruínas, mas que os espíritos amantes 
da Arte souberam recuperar, Histórias de Monserrate homenageia todos quantos 
hoje se empenham na manutenção e na divulgação da herança preciosa de Beckford 
e dos Cook. (http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?editoras_id=56&products_id=17991) 

 
11 de Dezembro, terça-feira, às 18,30 horas - Apresentação do livro Faina Maior, a 
pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova, de Francisco Marques e Ana Maria 
Lopes. Ao valorizar culturalmente a 'grande faina' e ao recriar uma ligação 
sentimental à actividade marítima, está também a contribuir para estimular a 
reflexão sobre o almejado 'regresso de Portugal ao Mar', à luz de novas perspectivas. 
(Mário Ruivo). O livro foi reeditado em 2011 pela Associação de Amigos do Museu 
Marítimo de Ílhavo. Apresentado por Fernando José Correia Cardoso. 
 
14 de Dezembro, sexta-feira, 21,30 – Leça da Palmeira – No salão da Junta de 
Freguesia, e com o apoio desta, apresentação por A. Cunha e Silva do Vol II do 
Indiciário Onomástico de Leça da Palmeira e o Rio Leça nas Artes, nas Letras e nas 
Ciências, de Albano Chaves (texto) e António Mendes (desenhos). Edição da Orfeu. 
O Vol. I, embora também em venda pela Orfeu, foi editado pela EDIUM 
(http://ediumeditores.blogspot.be/).  
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