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Carta d’Orfeu       47d   19.3.2012 

Esta carta actualiza a 47c; salvo indicação diferente, as actividades passam-se na Orfeu, Bruxelas 

 

Victor Borges 
artista plástico, escritor, historiador, arqueólogo e arquitecto, faleceu em Benafim, Algarve, há 3 

semanas. Viveu vários anos em Paris e em Nova Iorque. Voltou à sua terra natal onde exercia 
arquitectura. A Orfeu editou, em 2011, a obra Cursum Perficio, Viagem a Akhshânba (romance histórico 
com o Algarve islamizado, de Mértola a Silves, do séc. XII como cenário) e tem em preparação a edição 

de um levantamento momunental (desenhos coloridos) da Silves daquela época. 

 

16/18 de Março – Luxemburgo: participação da Orfeu no Salão do Livro do 29e 
Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté; aqui vai estar o escritor 
José Luís Peixoto pelo que aceitamos encomendas para autografar, a entregar na 
Orfeu a partir de 20 de Março; 

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

24 Março, sábado, às 18 horas -  Apresentação do livro Voar, com esculturas de 
Maria Leal da Costa, e também com poesia de Nuno Guimarães e fotografia de João 
Frazão (ed. Orfeu, 12 €). Conversa com a escultura sobre as suas últimas exposições 
e trabalhos; 

4 de Abril, quarta-feira – Portimão – esta apresentação foi substituída pela do dia 8 
de Abril (ver a seguir); 

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), edição da Orfeu; 

Sábado, 7 de Abril – Lisboa - Apresentação de primeira viagem, poemas de 
Fernando Machado Silva (ed. Orfeu). O autor foi premiado, entre outros, no 
Concurso Literário Garcia de Resende, em 2009; 

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.  

21 de Abril – em Bulle (Suíça), em local a anunciar - 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;  
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26 de Abril, quinta, às 18,30 horas - Livro António 

 

28 de Abril, sábado, às 18 horas – Exposição de pinturas de Zée. 

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. 

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. 

 
Le 6 juin, à 18,30 heures – Conferência "Judeus portugueseses e judeus de 
Portugal: continuidade na diferença", par Nuno Whanon, (Directeur de B’nai B’rith 
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European Union Affairs) e apreentação de Yael, de Anabela Santos (2ª edição), por 
Ana Coelho. 
 

 


