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Informações 
 
Código das Expropriações, de Ana Isabel Pacheco e Luís Alvarez Barbosa - um 
documento essencial para quem vive ou vai viver com decisões governamentais ou 
camarárias de expropriação das suas terras ou prédios urbanos. Através do endereço 
luisalvarezbarbosa@sapo.pt pode ter uma informações complementares sobre o 
assunto. 
 
Jantar Solidário – Projecto uma Casa para o Enclave (Timor Leste) – jantar-
concerto com o grupo Metzi (música sul-americana) e os D’Arte (música portuguesa), 
dia 23 de Abril, no Le Bouche à l’Oreille (www.bao.be); reservas para 
jantarsolidario2013@gmail.com. 
 
 

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

 
Porto, 13 de Abril, sábado, às 18 horas – No edifício Belo Horizonte, Avenida do 
Brasil, 498,em Nevogilde (Foz), apresentação por Rui Moreira (Associação Comercial 
do Porto)e José Meirinhos (Instituto de Filosofia da Fac. Letras da UP) da obra Um 
Mundo a Fazer (estudos sobre o pensamento português contemporâneo), de Pedro 
Baptista (ed. da Orfeu). 
 
Sábado, 4 de Maio, às 18 h – Homenagem singela ao artista plástico e designer 
Carlos António de Oliveira e Sousa. Serão mostradas pinturas e obras concebidas 
pelo artista, falecido recentemente. A Orfeu beneficiou da sua colaboração em 
algumas edições. Estarão presentes familiares. 
 
14 de Maio, Terça-feira, às 18,30 h – As Idades do Mar, conferência por Fernando 
José Correia Cardoso. Partindo de uma exposição de arte, na Gulbenkian, em Lisboa, 
o palestrante “convoca-nos para o potencial do mar que é fundamental saber 
aproveitar no nosso futuro, sem esquecer as exigências de proteção ambiental do 
presente”. No final da palestra terá lugar um Porto de Honra. 
 
Sexta-feira, 17 de Maio, às 18,30 h – Dia das Letras Galegas, com a presença do 
escritor Samuel Solleiro (é licenciado en Antropoloxía e Filoloxía. É banxista e 
guitarrista do grupo de rock Ataque Escampe e socio fundador de Estaleiro editora. 
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Desde 2011 vive en Le Mans (França)). Actividade organizada com a associação Couto 
Mixto, de Bruxelas. 
 
Terça-feira, 21 de Maio, às 18,30 h – Apresentação da autobiografia A 
Extraordinária Vida de Lino Pires (ed. da Orfeu), na presença do autor e do 
tradutor, José Frederico Soares. De Vinha, Oleiros, ao restaurante The Butchers 
Arms, em Church End, Priors Hardwick, Southam Warwickshire, perto de Coventry, 
Inglaterra (http://www.thebutchersarms.com/index.html), Lino Pires conta-nos a sua vida 
recheada de humor, peripécias e tenacidade que lhe valeu, no fim de 2012, a 
atribuição da Medalha do Império, pela rainha britânica. 
 
Matosinhos, 24 de Maio, sexta-feira, em hora a fixar – Apresentação pelo Bispo D. 
Manuel Clemente (o prefaciador) do livro O Padre Grilo a o Mártir Pequenino, de A. 
Cunha e Silva, em edição da Orfeu. O Produto da venda desta edição, fruto do 
trabalho do autor, prefaciador, designer (Nuno Leal) e editor, reverte a favor da 
Obra do Padre Grilo, em Matosinhos (reserve já o seu exemplar).  
 
Esposende, 1 de Junho, às 18 h – Integrado no V Encontro de Embarcações 
Tradicionais, apresentação do livro Os Fragateiros do Tejo, de Marcolino Fernandes 
(ed. da Orfeu). 
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