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Carta d’Orfeu         53 24.8.2013 

 
A Orfeu para “ser” necessita da sua presença na livraria e nas actividades 

- Livros escolares: entregas a partir das 14 h do dia 2 de Setembro; 
- Novo site: www.orfeu.be (venda em linha). 
 

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

 
Pontevedra – (Galiza), 24 de Agosto, às 11 h (manhã) – Na Galeria Sargadelos, Rua 
da Oliva, 22 - 36001 Pontevedra, apresentação de O Tecla, de Manuel Alvarez 
Vicente, (edição em português/galego da Orfeu, na série Gallaecia). O autor, depois 
de uma experiência proveitosa de emigrado em Porto Rico, escreveu, em 1926, um 
livrinho em castelhano com o nome do monte Santa Tecla (Santa Tegra), e foi, por 
duas vezes, Alcalde de A Guarda. A edição é completada por textos de José A. Uris 
Guisantes e Joaquín Miguel Villa Álvarez, historiadores que biografam o autor, e de 
Luís Alvarez Barbosa, bisneto do autor. 
 
Bruxelas, Orfeu,5 de Setembro, às 18 h – Couto Mixto bruxelas organiza com os 
professores Syd Morgan e Dr. Alan Sandry, da Universidade de Swansea, o debate 
"Wales / Galicia: Identities and Societies". Galiza e País de Gales estão entre os 
casos menos conhecidos de identidades territoriais da Europa Ocidental, apesar do 
fato de que, em alguns aspectos que constituem os casos mais diferenciados do que 
em outros países ou regiões mais conhecidas. De tamanho e população semelhante, 
eles foram integrados em seus respectivos reinos em torno do mesmo tempo no final 
do século 17, um processo que em ambos os casos, certamente, não foi pacífico ou 
consensual (segue-se um jantar, em restaurante próximo, aberto a quem pretender). 
 
Bruxelas, Orfeu,  Setembro, em dia e hora a fixar – 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, designer (Nuno Leal) e editor, reverte a favor da 
Obra do Padre Grilo, em Matosinhos (reserve já o seu exemplar).  
 
Bruxelas, Orfeu, 17 de Setembro, às 18,30 h – Apresentação do livro A Lógica dos 
Corais de Paulo Pego em edição da Orfeu. Depois de À Senoite (edição também 
nossa), o autor apresenta o primeiro de uma série de três trabalhos a editar até 
Janeiro de 2014, que inclui uma antologia em francês, e que reproduz o labor dos 
últimos anos. 
 
Londres, 20 de Setembro, sexta-feira, 17,30 h – Apresentação do Livro Fantástico! 
A história extraordinária de Lino Pires na Embaixada de Portugal em Londres - 12 
Belgrave Square, SW1X 8PN. De Vinha, Oleiros, ao restaurante The Butchers Arms, 

http://www.orfeu.be/
http://thebutchersarms.com/
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em Church End, Priors Hardwick, Southam Warwickshire, perto de Coventry, 
Inglaterra, Lino Pires conta-nos a sua vida recheada de humor, peripécias, 
tenacidade e solidariedade que lhe valeu a atribuição da Medalha do Império 
Britânico, pela rainha britânica, entregue no passado dia 19 de Junho. 
 
Bruxelas, Metro Kruidtuin/Botanique, 26 de Setembro – Transpoèsie 
(http://www.transpoesie.eu/). Para celebrar o Dia Europeu das Línguas, a Eunic 
(organização dos institutos culturais nacionais europeus) levam a poesia ao Metro de 
Bruxelas (na estação Kruidtuin/Botanique e em todos os metros circulantes). Uma 
selecção de 24 poemas de 24 países, em 21 línguas, será exposta na língua original e 
nas duas línguas oficiais da Bélgica (neerlandês e francês) para mais de 3 milhões de 
passageiros. A Embaixada de Portugal na Bélgica, o Camões, Instituto da Cooperação 
e da Língua, e a Orfeu seleccionaram um poema de José Tolentino Mendonça (o ano 
passado foi do poeta Vasco Graça Moura). 
 
Amesterdão, 23 de Novembro – (detalhes a indicar) Comemoração dos 50 anos do 
Tratado entre os Países Baixos e Portugal sobre emigração na presença de 
intelectuais holandeses e portugueses. Edição de brochura a propósito (ed. da 
Orfeu). 

http://www.transpoesie.eu/

