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Carta d’Orfeu         54a 26.9.13 

 
www.orfeu.be: um sítio que nos explica (e que vende em linha) 

 

Abel Salazar: “The European Crisis” e “La Crise de l’Europe”: um texto muito importante 
de 1942, do grande cientista, pintor, escritor, filósofo e político democrata, que nos alertava 
já para uma crise futura da Europa, evitável por certo. Prefácio do Presidente da Comissão 
Europeia, José Manuel Durão Barroso. Edição da Orfeu em inglês e francês (livros separados) 
em parceria com a Casa-Museu Abel Salazar, a Fundação Cidade de Guimarães e o ISCAP 
(Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto). Ver: 

http://www.livrariaorfeu.com/#!product/prd1/975218754/la-crise-de-l'europe%2C-abel-salazar 

http://www.livrariaorfeu.com/#!product/prd1/975221534/the-european-crisis%2C-abel-salazar 
UMA EXCELENTE PRENDA DE NATAL PARA OS SEUS AMIGOS DE OUTRAS NACIONALIDADES. 

 
 

Actividades 
(o local de apresentação aparece sempre em primeiro lugar) 

 
Bruxelas, Metro Anspach, a partir de hoje – Exposição de 24 poemas de 24 países, 
em 21 línguas (na original e nas duas línguas oficiais da Bélgica (neerlandês e 
francês)) em grandes painéis. A Embaixada de Portugal na Bélgica, o Camões, 
Instituto da Cooperação e da Língua, e a Orfeu seleccionaram este ano um poema de 
José Tolentino Mendonça (o ano passado foi do poeta Vasco Graça Moura). Com 
Transpoèsie (http://www.transpoesie.eu/), evento anual, e celebrando o Dia 
Europeu das Línguas, a Eunic (organização dos institutos culturais nacionais 
europeus) leva a poesia (de 26.9 a 26.10) a todos os metros circulantes de Bruxelas, 
ou seja, a mais de 3 milhões de passageiros.  
 
Bruxelas, Orfeu, 27 de Setembro, sexta-feira, às 12,30 horas - Encontro com Ana 
Maria Machado, Presidente da Academia Brasileira de Letras, na presença do 
Embaixador do Brasil, André Mattoso Maia Amado, e do Encarregado de Negócios de 
Portugal, João Terenas. Ana Maria Machado desde 2003 que ocupa este lugar, sendo 
escritora reconhecida e premiada (por exemplo o Prémio Hans Christian Andersen, o 
mais importante de literatura infantil). 
 
Bruxelas, Orfeu, 28 de Setembro, sábado, às 18 h – Em colaboração com a 
Associação Couto Mixto, apresentação por Carlos Quiroga e Xavier Queipo da obra O 
Crânio de Castelão. Este livro, escrito por 11 escritores lusófonos, foi publicado por 
capítulos na revista cultural Rascunho (Brasil), Jornal de Letras (Portugal) e no 
semanário Sermos Galiza (Galiza).  
 
Bruxelles, à Orfeu, le 22 octobre, à 18h30 – João de Melo, sa traductrice, Gabrielle 
Yriarte et l’éditrice Simone Balazard nous présenteront trois contes extraits de As 
Coisas da Alma (ed. Le Jardin d’Essai - http://jardindessai.free.fr/) en édition 

http://www.orfeu.be/
http://www.iscap.ipp.pt/
http://www.livrariaorfeu.com/#!product/prd1/975218754/la-crise-de-l'europe%2C-abel-salazar
http://www.livrariaorfeu.com/#!product/prd1/975221534/the-european-crisis%2C-abel-salazar
http://www.transpoesie.eu/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Hans_Christian_Andersen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://jardindessai.free.fr/
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bilingue (PT-FR) : des portraits puissants où l’imagination côtoie l’émotion, dans une 
écriture singulière. 
 
Bruxelas, Orfeu, 24 de Outubro, quinta-feira,  às 18 h – (Inscrições esgotadas) 
Início do curso de Escrita Criativa, com Pedro Sena-Lino (24 e 25 de Outubro, das 
18h às 20,30h e 26 e 27 de Outubro das 10h às 13,30h). Dificuldades, distinção entre 
o principal e o acessório, a interdisciplinaridade com outras artes, a originalidade, 
etc. num curso compacto e motivador.  
 
Bruxelas, Orfeu, 26 de Outubro, sábado, às 18 h – Apresentação pelo autor, Pedro 
Sena-Lino, da sua obra Despaís, “… é um romance-provocação. A viver em Berlim, o 
poeta, ficcionista e investigador Pedro Sena-Lino escreveu uma obra sobre o estado 
da nação: a história de como Portugal poderia acabar em 2023” (http://viv-
omundoencantadodoslivros.blogspot.be/2013/06/porto-editoranovidade-despaisde-
pedro.html). 
 
Bruxelas, Orfeu, 29 de Outubro, terça-feira, às 18 h – Perfomance poética por 
Ricardo Domenek, poeta brasileiro a viver em Berlim. Apresentação de Hugo 
Lorenzetti. O poeta Paulo Pego coordena a sessão. 
 
Bruxelas, Orfeu, 12 de Novembro, terça-feira, às 18,30 h – Apresentação pelo Frei 
Eugénio Boléo do livro O Padre Grilo a o Mártir Pequenino, de A. Cunha e Silva 
(que não deve estar presente), em edição da Orfeu. O Produto da venda desta 
edição, fruto do trabalho do autor, prefaciador (Bispo Emérito de Setúbal, D. Manuel 
Martins), designer (Nuno Leal) e editor, reverte a favor da Obra do Padre Grilo, em 
Matosinhos (reserve já o seu exemplar).  
 
Amesterdão, 23 de Novembro, sábado – (detalhes a indicar) Comemoração dos 50 
anos do Tratado entre os Países Baixos e Portugal sobre emigração na presença de 
intelectuais holandeses e portugueses. Publicação de brochura a propósito (ed. da 
Orfeu). 
 
Bruxelas, Orfeu, 27 de Novembro, quarta-feira, às 18,30 h – Apresentação da obra 
Fotobiografia de Álvaro Cunhal (ed. Avante). “Demorou mais de um ano a ser 
concebida a fotobiografia de Álvaro Cunhal, o carismático líder histórico do PCP que 
os portugueses podem agora redescobrir em todas as suas facetas” (TSF) 
 
Bruxelles, à Orfeu, le 28 novembre, à 18,30 h – Présentation de l’œuvre de poésie, 
Le Sel, de Paulo Pego. Une anthologie, en français, de poèmes des dernières années, 
sélectionnées par l’auteur. 

http://viv-omundoencantadodoslivros.blogspot.be/2013/06/porto-editoranovidade-despaisde-pedro.html
http://viv-omundoencantadodoslivros.blogspot.be/2013/06/porto-editoranovidade-despaisde-pedro.html
http://viv-omundoencantadodoslivros.blogspot.be/2013/06/porto-editoranovidade-despaisde-pedro.html

