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Carta d’Orfeu       47b   12.2.2012 

 
Ainda as nossas edições 

Cursum Perficio, Viagem a Akhshânba, romance de Victor Borges 
O Inverno das Raposas, crónicas de Clara Macedo Cabral 

Flores de Jasmim, romance de João Gabriel Correia 
Mosteiro do Louriçal, reprod. Manuscrito de 1808, 

Teixeira de Pascoaes : Saudade, Physique et Metaphysique, étude de Celeste Natário, 
Portugal & Antwerpen, Guia histórico, Anne Quartet e  Frédéric Wille 

A Pátria e os Outros Portugueses, estudo de José Coelho 
Voar, livro de escultura, poesia e fotografia de Maria Leal da Costa, Nuno Guimarães, João Frazão 

 

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

15 de Fevereiro, quarta, às 18,30 h – (en français) Manuel da Silva (da Société des 
Auteurs Lusophones de France ) apresenta-nos O Gaiteiro (version française aussi) e 
Ils Ont Brulé Ma Terre (en français) - www.editionsmersdusud.fr . Manuel da Silva 
est membre de la SALF, société des auteurs lusophones de France, www.auteurs-
lusophones.fr; 

Le 16 février, à 20 heures – des voix intrigantes du Portugal: Pedro Rosa Mendes, 
Dulce Maria Cardoso et José Luís Peixoto. Une soirée au cours de laquelle Annelies 
Beck s'entretiendra avec ces trois représentants d'une remarquable génération de 
jeunes auteurs portugais. Organization de Het beschrijf, Entrez Lire en coopération 
avec l' Ambassade du Portugal, avec le soutien de l'Instituto Camões. (Orfeu y sera 
avec les éditions en portugais de ces auteurs – reservez-les tout de suite: 
orfeu.skynet@be 

17 de Fevereiro, sexta-feira, às 18,00 h – No Sabugal. Apresentação do livro 
Cancioneiro da Raia Morena, de João Martins Valente. Uma poesia localizada, 
simples, cheia de memórias das terras serranas (Estrela, Malcata, etc.). Edição da 
Orfeu (8 €). No Restaurante Robalo (Largo do Cinema 4 - 6320 SABUGAL). Quem 
quiser pode jantar a seguir (inscrições até 14.2, para orfeu@skynet.be); 

3 de Março, sábado, às 17,30 – Os 3 artistas portugueses (Ana Clarisse Ferreira, 
Carlos Martins Ferreira e Olinda Pereira) seleccionados para participarem na 
exposição Art Atrium, 6th exhibition of art, patente no edifício Covent Garden (16, Place 

Rogier), organizam uma mostra de trabalhos seus na Orfeu (até 11.3);  

http://www.editionsmersdusud.fr/
http://www.auteurs-lusophones.fr/
http://www.auteurs-lusophones.fr/
mailto:orfeu@skynet.be
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16/18 de Março – Luxemburgo: participação da Orfeu no Salão do Livro do 29e 
Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté; 

23 de Março (até 10.4) – Participação na Feira do Livro de Castelo de Vide; 

Em Março/Abril, em datas a definir, em Boule, Genebra, Paris e Luxemburgo, 
apresentação do livro A Pátria e os Outros Portugueses, de José Coelho. Edição da 
Orfeu (10 €). 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;  

4 de Abril, quarta-feira – Portimão – Apresentação de primeira viagem, poemas de 
Fernando Machado Silva. O autor foi premiado, entre outros, no Concurso Literário 
Garcia de Resende, em 2009; 

Sexta-feira, 6 de Abril – Castelo de Vide: apresentação da 2ª edição de Fala Yael, 
de Ana Bela Santos (com o apoio da Câmara de Castelo de Vide); 

18 de Abril – Em local e em hora a determinar, temos de novo Manuel Freire 
connosco. Música e poesia pela voz e pela viola de um importante representante da 
música portuguesa.  

22 de Maio, terça, às 18,30 h – Apresentação de Colombo Português – Novas 
Revelações, de Manuel Rosa (n. Açores e vive em Duhram, EUA). Esta é a mais 
recente obra deste historiador Luso-Americano que participou nos estudos de ADN 
aos ossos de Colombo em Espanha, fornecendo amostras de sangue de D. Duarte, 
Duque de Bragança. Manuel Rosa é o primeiro autor a apresentar novos 
documentos relacionados com o descobridor da América, que haviam passado 
despercebidos em Portugal por 500 anos e que é prefaciado pelo Professor Joaquim 
Veríssimo Serrão, o qual apoia estas conclusões; 

Dias das Nossas Letras e das Nossas Culturas 

organizado pela associação Couto Mixto, com a nossa colaboração 

Sexta, 25 de Maio, às 18,30 horas – Apresentação de Noente Paradise (poemas+CD), 
de Ugia Pedreira. Pedreira é umha artista polifacética. Tem musicado espectáculos 
teatrais, dirigido centros de folque, gerido, produzido, ordenado, desenhado… Com 
Noente Paradise cobre um espaço ainda nom explorado, o do papel. A cantora 
resgata as retóricas que arrouparam músicas eclécticas, marfulianas, nordestinas ou 
matraqueiras e acrescenta-lhes cantigas ainda nom musicadas, isto é, poemas à 
procura de melodias (A Tenda dos Libros); Apresentaçao pelo poeta Ramon Neto. 



 

 

Rue du Taciturne 43 Willem de Zwijgerstraat, Bruxelles/Brussels 1000 Belgique/België  

Tel. | Fax: +32.(0)2.735.00.77   E-mail: orfeu@skynet.be   Web: www.orfeu.net 

TVA BE 474 282 587   KBC 426-4156322-33 

 

Com o apoio de: 

                        

 

 

 

 

Sábado, 26 de Maio, às 17,30 horas – As nossas letras, as nossas culturas: encontro 
debate moderado por Xavier Queipo sobre as literaturas e as culturas da lussofonia 
(Galiza, Portugal, Brasil, ...). Participação de Ugia Pedreira e Ramon Neto (Galiza), 
Fred Martins ( Brasil), J. Pinto da Silva( Portugal) e outras intervenções livres 
mediante inscrição; 

Sábado, 26 de Maio, às 22 horas – Concerto  Acrobata, no LR6 (204, rue Haute, 
1000 Bruxelles) com Ugia Pedreira (GZ) e Fred Martins (BR). A música de Fred 
Martins e Ugia Pedreira tem relação com a bossa-nova e o samba na valorização do 
silêncio, na limpeza do som, no prazer de cantar como se estivessem em casa e no 
seu canto tão próximo da fala. Reservas para coutomixto@yahoogrupos.com.br). 
Venda antecipada de bilhetes na Livraria Orfeu. 

 
 


