Correntes d'Escritas: há 18 anos a celebrar a cultura
Na 18ª edição, o Correntes d'Escritas atinge o auge da sua notoriedade contando com a
presença do Presidente da República na Sessão Oficial de Abertura do evento.
Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa já ter sido um dos convidados, em 2008, esta é a
primeira vez que o festival literário tem a honra de contar com a primeira figura da
hierarquia do Estado.
A Sessão é no dia 22 de fevereiro e, como habitualmente, no Casino da Póvoa, onde
também estará presente o Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, um dos
finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa. O vencedor deste Prémio e dos restantes
(Correntes d'Escritas Papelaria Locus; Conto Infantil Ilustrado Correntes d'Escritas Porto
Editora e Fundação Dr. Luís Rainha Correntes d'Escritas) é anunciado nesta cerimónia em
que também é lançada a Revista Correntes d'Escritas número 16 dedicada a Eugénio
Lisboa.
Neste mesmo dia, à tarde, Francisco Pinto Balsemão profere a Conferência de Abertura,
no Cine-Teatro Garrett. Após este momento, sucedem-se, na mesma sala, até sábado, 25
de fevereiro, as 10 Mesas do Correntes. Os intervenientes mudam, os temas variam, mas
a essência é a mesma: a literatura. Este é o grande mote do Correntes d'Escritas que, este
ano, dedica especial ênfase à poesia. Além dos versos que servem de tema às diferentes
Mesas, são três vozes transeuntes nas ruas da poesia que a 21 de fevereiro fazem ecoar o
evento pela cidade com uma leitura promenade de poemas. E a poesia continua, aliada à
música, com o Recital “Cartas a Sandra” e um Espetáculo com a Lisbon Poetry Orchestra.
O evento traz à Póvoa de Varzim mais de 80 escritores de 13 nacionalidades e diferentes
geografias de línguas hispânicas e portuguesa. Além da sua comunicação nas Mesas, os
convidados apresentam obras, conversam com alunos de diferentes níveis de ensino e
participam nas propostas da organização. Este ano, têm um novo desafio: D'Escritas 1
Dia, que vai reunir quatro autores para trabalharem em conjunto, durante um dia, em
espaços diferentes da cidade. A Casa Manuel Lopes, Fundação Dr. Luís Rainha e Museu
Municipal serão fonte de inspiração para os escritores criarem textos de temática poveira
que serão posteriormente publicados.
Outra novidade desta 18ª edição é a instalação arquitetónica que todos podem apreciar
no espaço exterior do Cine-Teatro Garrett: “uma segunda pele do Cine-Teatro Garrett que
se descola momentaneamente para criar espaço de encontro, ilusão e reflexão na rua”.
Este espaço está igualmente reservado para acolher a Feira do Livro e ser porto de abrigo
de escritores, leitores, editores, livreiros, jornalistas e críticos literários.
Póvoa de Varzim, cidade da Cultura, há 18 anos com um evento único no país em prol das
ideias, do conhecimento, da literatura.

DA PALAVRA
(na vida, na política, na literatura)

À circunstância, que muito me honra, de dedicar uns anos da minha vida ao serviço dos
meus conterrâneos, devo a condição de político – que neste momento me mandata para,
enquanto anfitrião, dirigir breves palavras a quantos, a títulos diversos, participam na 18ª
edição do “Correntes d'Escritas”, na cidade natal de Eça de Queirós.
Sou, pois, um Presidente de Câmara que se atreve a falar ao universo daqueles que, de
diferentes modos, se relacionam com o mundo dos livros: escrevendo-os, editando-os,
lendo-os, criticando-os – que de todas estas formas se exprime a consciência de que a
literatura é campo privilegiado de expressão de humanidade e território particularmente
favorável ao diálogo intercultural e, portanto, via especialmente adequada para o
progresso moral e para a elevação social de cada um e da comunidade a que
pertencemos.
Temos em comum – eu na política, vocês no mundo vasto destas diferentes ligações aos
livros e à escrita – o uso da palavra, ferramenta a que conferimos diferentes missões, em
função dos campos em que nos situamos e dos objetivos que prosseguimos.
Na política, a palavra dá corpo a uma ideia – no meu caso, a um projeto local de
desenvolvimento.
Pela palavra o apresento, e com tanto maior precisão e eficácia quanto melhor a souber
colocar ao serviço de uma comunicação mobilizadora.
Pela palavra me comprometo - da palavra fico escravo. Porque, em boa ética política,
promessa é dívida. E o povo, meu credor, que clara e objetivamente perceciona o meu
compromisso, é atento escrutinador da minha obra e do seu mérito.
Na política, a palavra dá forma a compromissos objetivos, é aliada da verdade, detesta a
ambiguidade e as interpretações dúbias. Não há muitos anos, quando selada com um
aperto de mão, a palavra valia uma escritura – na política local ainda vale.
Era assim a vida, era assim o serviço à causa pública – nalguns casos, designadamente no
âmbito da administração local, por efeito da proximidade entre eleitos e eleitores, ainda
assim é.
Mas parece inevitável que na política, por efeito do que acontece na sua circunstância, o
uso da palavra se aproxime crescentemente de um domínio que, até agora, pertencia em
exclusivo à literatura, sobretudo na sua vertente ficcionista.
Vocês, mesmo quando romanceiam sobre factos concretos, têm o cuidado de advertir que
“qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência”. Hoje, essa advertência
deveria acompanhar o discurso político, tão evidente é que a mentira deixou de
embaraçar, muito menos de ser motivo para vergonha, retratação ou demissão.
É, pelo contrário – e por força da sua propagação viral nesse território novo, imenso,
difuso, e não mediado, das redes sociais – uma arma dificilmente vencível, porque,
sobrepondo mentiras e assim acumulando uma aparência de verdade, resiste bem ao
embate com a realidade.
E assim chegamos a este tempo em que o valor da palavra se degradou, diluindo as
fronteiras entre realidade e ficção.
Hoje, a opinião pública deve mais à emoção e à crença pessoal do que à realidade
objetiva. Alguém já sentenciou que os factos acabaram: “são uma relíquia do tempo da
tipografia”.

Há muito pressentíamos que a tecnologia, reduzindo os factos a emoções e tornando
instantânea a sua propagação, ia matar a verdade – cuja descoberta exige tempo, que o
nosso tempo não tem ou não quer ter.
Nunca como hoje foi tão necessária a mediação do verdadeiro jornalismo, daquele que,
em vez de amplificar e credibilizar as redes sociais (como agora é usual), permanece fiel à
ética e à deontologia da profissão, que manda confirmar primeiro e só depois publicar.
Este tempo perigoso – que a mentira chama “pós verdade” e que com ela alimenta,
populisticamente, movimentos cujo poder foi decisivo em recente cisão na união europeia
e na eleição do líder mais poderoso do mundo – este tempo perigoso, dizia, foi-se
construíndo, desde a última década do século passado, com a emergência de um novo
tipo de cidadão: débil no pensamento, frágil nas convicções, apático nos compromissos,
interessado em muita coisa mas só superficialmente, incapaz de interpretar e sintetizar o
que vê ou lê, consumidor sem essência e sem conteúdo, incapaz de entusiasmos e de
heroísmos – aquele que alguém chamou o “homem light”, que hoje conhecemos em
versão ainda mais degradada, numa sociedade que ainda não encontrou palavras para se
descrever a si mesma com rigor.

Falamos de pós-verdade (palavra do ano para os dicionários Oxford) como marca de um
novo modo de ser, de estar, de comunicar, de influenciar, de organizar, de decidir – numa
sociedade que já se disse pós-industrial, pós-capitalista, pós-ideológica, pós-género,
enfim, uma sociedade pós-tudo, porque, em boa verdade, não sabe para onde caminha,
mas todos os dias constata de onde (e do que) se está a afastar.

Resta-nos a esperança de que, de tanto correr, este tempo se canse. E que, cansado de ser
tempo do pós (pós-isto, pós-aquilo…, pós-tudo), comece a ser, a sério, um tempo de
escala mais humana – que é como quem diz: um tempo com menos pressa, que nos
devolva o direito ao ócio e às suas virtudes criadoras, que nos liberte da voracidade da
imagem (geradora de seres inconstantes e incapazes de concentração), que possibilite a
reflexão e a consequente capacidade de perceção da realidade; que, em suma, nos
recoloque no caminho do reencontro com a palavra e com a leitura, designadamente nos
seus paradigmas clássicos – e, de entre estes, o romance, que é, por definição, um espaço
com tempo.

A palavra e a leitura são as ferramentas mais estruturadoras da nossa capacidade de
pensar e da nossa transformação individual e coletiva.
A sua banalização, ao serviço das novas semânticas, é perigo que daqui queremos afastar.
Porque a sanidade da palavra é indissociável do processo de construção dos cidadãos
livres e responsáveis que, na Póvoa de Varzim, todos queremos ser.
Este Festival literário – e o que, em torno do livro e da leitura, todo o ano aqui ocorre – não
é um evento desgarrado, para satisfação ou ornamento de alguma vaidade pessoal; é,
antes, um projeto cultural em que a comunidade se revê.
Aqui sabemos quanto a cultura é importante, e não só para um futuro incerto ou distante;
é importante hoje, e desde sempre: foi por ela que nos fizemos a cidade e a comunidade
que somos, com a cultura e o lazer no centro do seu processo de desenvolvimento.

Póvoa de Varzim, 21 de fevereiro de 2017

O Presidente da Câmara
Aires Henrique do Couto Pereira

18 Anos

O tempo passa, 18 anos ou 18 dias, 18 horas ou 18 meses?
O tempo passa por nós, atravessa-nos a todo o instante, leva-nos numa
avalanche avassaladora e indescritível. Apenas ficam retalhos ou farrapos de memórias
vividas em frações de segundos.
O tempo passa sem parar, incessantemente, assustadoramente,
inconscientemente…
O tempo mergulha no passado, buscando ligações ao presente e descortinando
desejos futuros.
O tempo deixa-nos imagens ou sombras delas coladas na memória. Uma criança
que nos estende os braços, um filho que sorri com um sorriso rasgado, uma filha já mulher
que nos abraça e que não nos quer deixar ir no barco do tempo.
Fica só pó, só saudades, só memórias, só momentos…
E o tempo passa assustadoramente, arrepiantemente, incontrolavelmente…
Dezoito anos distribuindo palavras redondas, macias, às vezes cortantes.
Dezoito anos construindo pontes, destruindo muros, cimentando
cumplicidades, projetando o futuro.
Dezoito anos de suor, lágrimas e risos.
Dezoito anos de sonhos, abraços e beijos.
Tanto tempo moldando o tempo que foi, que é e que virá. E a tempestade do
tempo entranha-se na nossa pele, pendurando-a dos ossos. Olhamos para trás e tudo
parece ter desaparecido, ou mesmo ter sido engolido pelos dias e pelas noites que
pensámos ter vivido.
O tempo passa, mas o presente está aqui, todos os dias, a todo o momento. O
presente está aqui enquanto lês este texto e, se voltares a ler estas palavras espalhadas
por este papel, voltará a ser presente, embora no futuro.
O tempo passa e ajuda-nos a compreender o passado e os nossos olhos
conseguem descortinar segredos que nem sonhávamos existirem e tornamo-nos menos
novos, mas mais experientes para enfrentar menos tempo, ou o resto do tempo.
Dezoito anos, dezoito encontros entre nós, vós e eles. Voltamos sempre ao
mesmo lugar, desenterramos farrapos de memórias, colamos cacos de palavras
enterradas na areia do nosso mar, é que não há outro igual. O nosso mar.
As palavras saem das entranhas da espuma que cobre a praia e ficam à espera
que no ano seguinte alguém as venha apanhar como conchas onde se pode escutar o
murmúrio do passado.
Os elos das correntes estendem-se em todas as direções, levados pelas correntes
marítimas que vestem a nossa costa. E a palavra passa de boca em boca, salvando a
liberdade, o sonho e a poesia.
O tempo passa sem ruído, mas deixando marcas na areia da memória.

Luís Diamantino
Vereador da Cultura

Conferência de
Abertura

Conferência de Abertura
No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 15h30, no Cine-Teatro Garrett, Francisco José
Pereira Pinto Balsemão vai proferir a Conferência de Abertura com o tema Os media
(ainda) são necessários?

Francisco Pinto Balsemão é presidente da holding Impresa, SGPS, SA. A Impresa detém a
totalidade do capital da SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA (proprietária
dos canais SIC, SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Internacional, SIC K, SIC
Caras, DStv Kids) e da Impresa Publishing, SA (proprietária dos títulos Expresso, Visão,
Exame, Courrier Internacional, Exame Informática, Caras, Caras Decoração, Activa,
Jornal de Letras, Blitz, TV Mais, Telenovelas, etc.), das quais é também presidente. A
Impresa detém ainda 100% da InfoPortugal, que inclui o site Olhares, e tem participações
de 33.33% na distribuidora Vasp e de 22.35% na agência de notícias Lusa.

É membro do Conselho de Estado (julho 2005).

É presidente do Júri do Prémio Pessoa (1987), presidente da Mesa do Conselho Geral do
Instituto Francisco Sá Carneiro (1998), membro do “Consejo de Protectores” da
“Fondación Carolina” (2001), membro não executivo do Conselho de Administração do
“Daily Mail and General Trust plc” (2002), membro do Conselho de Curadores da
Fundação Luso-Brasileira (abril 2004), presidente do Conselho de Faculdade da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (maio 2009),
membro do Conselho Assessor da Revista “Quaderns del Cac” editada pelo Conselho do
Audiovisual da Catalunha (agosto de 2009), membro do Conselho Consultivo do ISEG Instituto Superior de Engenharia e Gestão (abril de 2010), presidente do Conselho Geral
da AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (fevereiro
de 2014) e Presidente do Conselho Geral da PMP – Plataforma de Media Privados (agosto
2014).

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, onde frequentou o curso
complementar de Ciências Político-Económicas.

Doutorado Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa (abril 2010) e pela
Universidade da Beira Interior (outubro 2010).

Foi jornalista, secretário de direção (1963-65) e administrador (1965-71) do Diário
Popular, fundador e diretor do jornal Expresso (1973-80).

Foi presidente do Conselho de Administração do EIM - “European Institute for the Media”
(1990-1999) e do “European Television and Film Forum” (1999-2006), vice-presidente
da Fundação “Journalistes en Europe” (1995-2003), membro do Comité Executivo do
“Global Business Dialogue” (1999-2002), membro não executivo do Conselho de
Administração da Celbi (1980-2006), presidente não executivo da Allianz Portugal
(1999-2007), presidente não executivo da NEC Portugal (1995-2010), membro da

Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico da Defesa Nacional (Junho 2012),
presidente do “European Publishers Council” (1999-2014), membro do Conselho Geral
da COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação (2003-2006), membro do
Conselho Assessor Internacional do Grupo Santander (2004-2014), membro do
“Steering Committee” do “Bilderberg Meetings” (1983-2015) e membro do Júri do
Prémio Príncipe/Princesa de Astúrias de Cooperação Internacional (1985-1986 e 19962015).

Foi professor associado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa (1987-2002) e membro do Conselho Consultivo da Universidade de
Lisboa (2007-2009).

Foi fundador e presidente do Conselho de Administração (1983-1986) e presidente da
Mesa do Conselho Geral (1987-1989) do IPSD - Instituto para o Progresso Social e
Democracia Francisco Sá Carneiro.
Fundador do Partido Social Democrata (1974), deputado e vice-presidente da
Assembleia Constituinte (1975), deputado à Assembleia da República em 1979, 1980 e
1985, Ministro de Estado Adjunto no VI Governo Constitucional (1980), Primeiro-ministro dos VII e VIII Governos Constitucionais (1981-83).

Algumas das Ordens Honoríficas com que foi agraciado:
- Grã Cruz da Ordem Coroa (Bélgica) – 1981
- Grã Cruz Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul (Brasil) – 1982
- Grã Cruz da Ordem do Mérito (Grécia) – 1982
- Grã Cruz da Ordem da Bandeira (Hungria) – 1982
- Grã Cruz da Ordem do Mérito (Itália) – 1982
- Grã Cruz da Ordem Piana (Vaticano/Santa Sé) – 1983
- Grã Cruz da Ordem da Bandeira (República Federal Jugoslava) – 1983
- Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal – 1983
- Grã Cruz da Ordem de Isabel a Católica (Espanha) – 1989
- Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (Portugal) – 2006
- Grã Cruz da Ordem da Liberdade (Portugal) – 2011

PRÉMIOS
Literários

Prémio Literário Casino da Póvoa
São oito as obras finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído no âmbito do
18º Correntes d'Escritas, que irá decorrer de 21 a 25 de fevereiro.
O Júri, constituído por Almeida Faria, Ana Gabriela Macedo, Carlos Quiroga, Inês Pedrosa
e Isaque Ferreira, de entre os mais de 70 livros de poesia a concurso, selecionou oito
finalistas:
A sombra do mar, Armando Silva Carvalho, Assírio & Alvim
Animais Feridos, António Carlos Cortez, Dom Quixote
Auto-retratos, Paulo José Miranda, Abysmo
Bisonte, Daniel Jonas, Assírio & Alvim
O fruto da gramática, Nuno Júdice, Dom Quixote
Outro Ulisses regressa a casa, Luís Filipe Castro Mendes, Assírio & Alvim
Persianas, Miguel-Manso, Tinta da China
Vem à Quinta-Feira, Filipa Leal, Assírio & Alvim

A reunião final do Júri está marcada para dia 21 de fevereiro, terça-feira, véspera do
anúncio do vencedor do Prémio que terá lugar na Cerimónia de Abertura da 18ª edição do
Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, dia 22 de fevereiro.
Desde a primeira edição do Prémio, em 2004, o galardão foi entregue a: O Vento
Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge, Dom Quixote (2004); Duende, de António Franco
Alexandre, Assírio & Alvim (2005); A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, Dom
Quixote (2006); A Génese do Amor, de Ana Luísa Amaral, Campo das Letras (2007);
desmedida, luanda-s.paulo-s.francisco e volta, de Ruy Duarte de Carvalho, Cotovia
(2008); A Moeda do Tempo, de Gastão Cruz, Assírio & Alvim (2009); Myra, de Maria
Velho da Costa, Assírio & Alvim (2010); O Livro do Sapateiro, de Pedro Tamen, Dom
Quixote (2011); Bufo e Spallanzani, Rubem Fonseca, Sextante (2012); A Terceira
Miséria, de Hélia Correia, Relógio D'Água (2013); Uma Mentira Mil Vezes Repetida, de
Manuel Jorge Marmelo, Quetzal (2014); Categorias e Outras Paisagens, de Fernando
Echevarria, Edições Afrontamento (2015); As Leis da Fronteira, de Javier Cercas, Assírio
& Alvim (2016).

Prémio Literário Correntes d'Escritas Papelaria Locus
O Prémio Literário Correntes d'Escritas Papelaria Locus é para jovens, de Portugal ou
de países de expressão portuguesa, entre os 15 e os 18 anos, e distingue um poema
escrito em português. O valor do Prémio Literário Correntes d'Escritas Papelaria Locus é,
em 2017, de 1000€.
O poema premiado será publicado na edição seguinte da Revista Correntes d'Escritas.
Ao longo dos 10 anos de existência deste prémio, foram distinguidos os seguintes
trabalhos: Edição 2005 - “Queda”, de Sara Raquel Ferreira da Costa que concorreu com o
pseudónimo Annabel Lee; Edição 2006 - “Fuga ao Tema”, de Saulo Matias Dourado que
concorreu com o pseudónimo Adelmo Moitinho; Edição 2007 - “Este Sabor”, de Nuno
Galego Marques Atalaia Rodrigues que concorreu com o pseudónimo Mikhael Lima;
Edição 2008 - “Bavaroise de ... Joana”, de Maria Beatriz Fernandes de Moura Soares, que
concorreu com o pseudónimo Leonor Campos; Edição 2009 - “Geometria das sombras”,
de Tatiana Vanessa Fernandes Bessa que concorreu com o pseudónimo Ophélia Nery;
Edição 2010 - “A História do Velho Entristecido com a Vida”, de Miguel Rocha de Pinho,
que concorreu com o pseudónimo Alarido dos Começos; Edição 2011 - “Esquecimento”,
de Ana Filipa Cravina dos Reis, que concorreu com o pseudónimo Ritta Duque; Edição
2012 - “Vergílio Vagaroso”, de Tomás Anjos Barão, que concorreu com o pseudónimo
Duplo Arco-Íris; Edição 2013 – “Inexistência Mental”, de Ana Matilde da Silva Gomes que
concorreu com o pseudónimo de Victória Montenegro; Edição 2014 – “Jardins vazios de
novembro”, de Luísa Raquel Martins Morgado que concorreu com o pseudónimo Hithu;
Edição 2015 – “Insone”, de Cândida Filipa Oliveira de Sousa, que concorreu com o
pseudónimo de Carmen de Oliveira; Edição 2016 – “A minha vizinha é vizinha de si
mesma”, de Maria Teresa Forte Fernandes Gonçalves Teixeira, que concorreu com o
pseudónimo de Maria Furacão.

Prémio Conto Infantil Ilustrado
Correntes d'Escritas Porto Editora
O Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes d'Escritas Porto Editora é uma parceria entre a
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a Porto Editora, que se insere no Correntes
d'Escritas, e vai premiar trabalhos coletivos originais.
Esta iniciativa é dirigida aos alunos do 4º ano do ensino básico e tem como objetivo
promover o gosto pela escrita, pela leitura e pelo desenho como expressão artística. Os
trabalhos têm de ser obrigatoriamente realizados pela turma, com o indispensável apoio e
orientação do respetivo professor.
As três primeiras escolas classificadas ganham um vale de 1000, 500 e 250 euros,
respetivamente, em edições e produtos Porto Editora. Para além disso, os vencedores
verão os seus trabalhos publicados em livro.
Em 2016, receberam os prémios os autores dos seguintes trabalhos: 1º lugar: “A magia
de Ahmed”, do 4º A, da Escola Básica José Manuel Durão Barroso, de Armamar; 2º lugar:
“A árvore da amizade”, do 4º CL2, da Escola Básica de Lama, Barcelos; 3º lugar: “Uma
história não acaba, pode nascer outra vez”, do 4º A, da Escola EB1 do Areeiro, Coimbra.
Foram, ainda, distribuídas as seguintes menções honrosas: Texto: “Façamos o Mundo
Feliz”, do 4º 6, da Escola Básica do Vale do Âncora, Vila Praia de Âncora; Ilustração:
“Sebastião. O Lápis Sabichão”, do 4º B, do Colégio Paulo VI, de Gondomar e “Maria
Trigueirinha”, do 4º A, da Escola EB1 de Cadilhe, Amorim, Póvoa de Varzim.

Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha
Correntes d'Escritas
O Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha Correntes d'Escritas distingue uma obra
(livro) inédita, escrita em português – romance, contos ou poesia -, cuja temática seja a
Póvoa de Varzim. O vencedor receberá um prémio monetário de 1000€ e verá o seu livro
publicado pela Fundação.
Nuno Filipe Santos Silva de Azevedo, de Amorim (Póvoa de Varzim), que concorreu com o
pseudónimo de Carlos Pessanha, recebeu o Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha
Correntes d'Escritas 2016, no valor de 1000 euros, com o trabalho “Ardentia”.
A Fundação Dr. Luís Rainha foi constituída em março de 2007, na Rua da Alegria, 10, na
Póvoa de Varzim, apresentando como objeto apoiar financeiramente duas instituições
locais de caráter assistencial (Lar de idosos da Santa Casa e MAPADI) e promover
atividades no domínio educativo e cultural. Neste âmbito, os responsáveis da instituição
resolveram criar o Prémio Literário como forma de promover a Fundação Dr. Luís Rainha e
de apoiar a criação literária, que enaltece a Póvoa de Varzim.

O anúncio das obras premiadas será feito na sessão de abertura da 18ª edição do
Correntes d' Escritas – Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, a 22 de fevereiro, e a
entrega do Prémio ocorrerá na sessão de encerramento do evento, no dia 25.

Revista

A 16ª Revista Correntes d'Escritas será lançada na Cerimónia de Abertura do evento e o
homenageado deste ano é Eugénio Lisboa.
O dossiê será constituído por textos de Isabel Cristina Rodrigues; Jorge Martins; José
Carlos de Vasconcelos; Onésimo Teotónio Almeida; Otília Martins; Paulo Pereira; Teresa
Martins Marques; Vamberto Freitas.
A Revista, para além das intervenções do Presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira e
do Vereador do Pelouro da Cultura, Luís Diamantino, contará com as colaborações de:
Álvaro Laborinho Lúcio; António Brito; Claudia Piñeiro; Goretti Pina; Ignácio de Loyola
Brandão; José Tolentino Mendonça; José-Alberto Marques; Luís Carmelo; Manuel Alberto
Valente; Maria do Rosário Pedreira; Marta Bernardes; Miguel-Manso; Rita Taborda
Duarte; Selva Almada; Tony Tcheka; Vasco Rosa.
Eugénio de Almeida Lisboa nasceu a 25 de Maio de 1930, em Lourenço Marques, onde

viveu até aos 17 anos, data em que partiu para Lisboa para ingressar no Instituto Superior
Técnico.
Licenciou-se em 1953, em Engenharia Eletrotécnica, especialização que o levará a
assumir o lugar de Chefe de Serviços de Eletricidade da Câmara Municipal da cidade da
Beira, tendo anteriormente feito o cálculo da rede de iluminação pública da cidade de
Lourenço Marques.
Posteriormente, assumiu cargos de chefia na Total South Africa (Companhia Francesa de
Petróleos), em Moçambique e na África do Sul.
O encontro decisivo, em 1954, com a figura tutelar de José Régio, e uma incomensurável
paixão pelas Humanidades, levaram-no a enveredar, definitivamente, pelo domínio da
literatura (nas suas diversas vertentes: criação literária, crítica e ensaísmo) e da cultura,
desempenhando, durante 17 anos, o cargo de Conselheiro Cultural na Embaixada de
Portugal em Londres, entre 1978 e 1995. A docência, em várias universidades nacionais
e estrangeiras, será, a par da sua missão de diplomata, uma constante da sua atividade
profissional.
De regresso a Portugal, no termo de uma ativa itinerância repartida por vários países,
ocupou, durante 6 anos, a convite do então Reitor da Universidade de Aveiro, Prof. Doutor
Júlio Pedrosa, o lugar de Professor Catedrático Visitante, lecionando, no Departamento de
Línguas e Culturas, Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Expressão
Portuguesa. A presença deste profundo conhecedor dos universos literários e culturais
português e francês, em muito contribuiu para dignificar e prestigiar a Universidade de
Aveiro.
Para além da intensa e extensa atividade cultural, Eugénio Lisboa foi também um prolífico
criador, tendo editado mais de 20 livros, entre meados dos anos 50 do século XX e o
dealbar do século XXI. Merecem especial relevo A Matéria Intensa, Prémio da Cidade de
Lisboa em 1985 e Portugaliae Monumenta Frivola, Prémio Jacinto do Prado Coelho em
2000, bem como inúmeras obras dedicadas a José Régio, sendo unanimemente
considerado o maior especialista da obra deste.
Eugénio Lisboa foi, ao longo da sua carreira, agraciado com inúmeras distinções. É
membro da Academia de Ciências de Lisboa, medalha de Mérito Cultural da Câmara
Municipal de Cascais e Doutor Honoris Causa pelas Universidades de Nottingham e
Aveiro.
Eugénio Lisboa é hoje, inquestionavelmente, o mais consagrado estudioso da geração
literária presencista: no seu labor crítico-interpretativo, conflui um impressivo
conhecimento que procede tanto do diálogo privilegiado que manteve com vários dos seus
membros – designadamente com José Régio –, como de uma assídua e penetrante

reflexão teórica e hermenêutica, aliás expressa na publicação de uma abundante e valiosa
bibliografia (edições, antologias, estudos críticos, entre outros). Eugénio Lisboa é detentor
de um excecional curriculum académico e científico, desenvolvido ao longo de uma
notável trajetória pessoal e profissional.
Obra:
José Régio - antologia, bibliografia, introdução e notas, Porto, Livraria Tavares Martins,
1957; Crónica dos Anos da Peste - I - estudos, ensaios e recensões, Lourenço Marques,
1973. 2ª edição, Lisboa, Livraria Académica, 1996; Crónica dos Anos da Peste - II estudos, ensaios e recensões, Lourenço Marques, Livraria Académica, 1975. 2ª edição,
Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1996; José Régio - A Obra e o Homem ensaio, antologia, antologia crítica e bibliografia activa e passiva), Lisboa, Editora
Arcádia, 1976. 2ª edição revista e aumentada, Lisboa, D. Quixote, 1986; O Segundo
Modernismo em Portugal - ensaio, Lisboa, ICALP, 1977. 2ª edição, Lisboa, ICALP, 1984;
José Régio - Uma Literatura Viva - ensaio, Lisboa, ICALP, 1978. 2ª edição, 1992;
Matéria Intensa (poesia), Baden, Peregrinação, 1985; Poesia Portuguesa - do «Orpheu»
ao Neo-Realismo - ensaio, Lisboa, 1980. 2ª edição, Lisboa, Peregrinação, 1986; As
Vinte e Cinco Notas do Texto - ensaios e recensões, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da
Moeda, 1988; José Régio ou A Confissão Relutante - ensaio, antologia e bibliografia,
Lisboa, Rolim, 1989; O Objecto Celebrado - ensaios e estudos, Coimbra, Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra, 1999; Portugaliae Monumenta Frivola - ensaios e crónicas,
Lisboa, Universitária, 2000; O Essencial sobre José Régio - ensaio, Lisboa, Imprensa
Nacional/Casa da Moeda Lisboa, 2001; O Ilimitável Oceano (poesia); Vila Nova de
Famalicão, Quasi, 2001; No Eça nem com uma Flor se Toca - Eça Visto por José Régio
(organização, selecção e introdução de Eugénio Lisboa), Lisboa, Instituto Camões, 2002;
Direcção da edição de 15 volumes da obra de José Régio (incluindo a Correspondência e
o Diário Íntimo, inéditos), no Círculo de Leitores, 1993/1994; Edição em curso da Obra
Completa de José Régio, na Imprensa Nacional - Casa da Moeda - direcção, coordenação
e alguns prefácios; Indícios de Oiro, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2009;
Ler Régio, Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2010; Acta est fabula. Memórias
I - Lourenço Marques, 1930-1947, Guimarães, Opera Omnia, 2012; Acta est fabula.
Memórias III - Lourenço Marques Revisited - 1955-1976, Guimarães, Opera Omnia,
2013; Acta est fabula. Memórias - IV. Peregrinação : Joanesburgo . Paris . Estocolmo .
Londres – 1976-1995, Guimarães, Opera Omnia, 2014; Acta est fabula. V. Regresso a
Portugal – 1995-2015. Guimarães, Opera Omnia, 2015; Acta est fabula. II. Lisboa –
1947-1955. Guimarães, Opera Omnia, 2016.

Mesas
A 18ª edição do Correntes d'Escritas vai
contar com 10 Mesas ao longo de quatro
dias. De quarta, 21, a sábado, 25, dezenas
de escritores reúnem-se no Cine-Teatro
Garrett para interpretarem os temas
sugeridos pela organização. Eis os versos
retirados das obras finalistas do Prémio
Literário Casino da Póvoa que vão dar mote
às Mesas:

Dia 22, quarta-feira
17h30 – Mesa 1
Tema: “e as insistentes palavras parecem
desistir enquanto avançam”
Eugénio Lisboa
Hélia Correia
Ignácio de Loyola Brandão
Mário Cláudio
Valter Hugo Mãe
José Carlos de Vasconcelos (M)
Dia 23, quinta-feira
10h00 – Mesa 2
Tema: “Nós só jogamos com as palavras
que nos deram”
Cristina Norton
Ignacio del Valle
Karla Suárez
Teolinda Gersão
Tony Tcheka
Carlos Quiroga (M)
Dia 23, quinta-feira,
15h00 – Mesa 3
Tema: “devo ter cuidado com as palavras”
Alberto Barrera Tyszka
Alexandre Marques Rodrigues
Júlia Nery
Manuel Rui
Raquel Ribeiro
Manuel Alberto Valente (M)

Dia 23, quinta-feira
17h30 – Mesa 4
Tema: “se as torturarmos as palavras
acabarão por confessar”
Cláudia Piñeiro
Germano Almeida
Luís Carmelo
Rui Zink
Pedro Teixeira Neves (M)
Dia 24, sexta-feira
10h00 – Mesa 5
Tema: “sempre tudo esteve escrito desde
sempre”
António Brito
António Mota
David Machado
Goretti Pina
Marina Perezagua
Onésimo Teotónio Almeida (M)
Dia 24, sexta-feira
15h00 – Mesa 6
Tema: toda a palavra será sempre um jogo
por inventar
Gaspar Hernández
Paula de Sousa Lima
Rita Taborda Duarte
Selva Almada
Tatiana Salem Levi
Henrique Cayatte (M)
Dia 24, sexta-feira
17h30 – Mesa 7
Tema: “apenas a certeza de que nenhum
verso salvará ninguém”
João de Melo
Miguel-Manso
Ondjaki
Sérgio Godinho
Anabela Mota Ribeiro (M)
Dia 24, sexta-feira
22h00 – Mesa 8
Tema: “a única ciência é a realidade que
as imagens inventam”
Alexandra Lucas Coelho
Álvaro Laborinho Lúcio
Clara Ferreira Alves
Jordi Llobregat
José Manuel Fajardo
Francisco José Viegas (M)

Dia 25, sábado
10h00 – Mesa 9
Tema: “de um jogo frágil de palavras se faz
a literatura”
Afonso Cruz
Carlos Morais José
Francisco Conduto de Pina
Marta Bernardes
Mbate Pedro
João Gobern (M)
Dia 25, sábado
15h30 – Mesa 10
Tema: “Porque não há nada em vez de
tudo?”
Ana Luísa Amaral
António Carlos Cortez
Inês Pedrosa
Juán Gabriel Vásquez
Júlio de Almeida
Onésimo Teotónio Almeida
Maria Flor Pedroso (M)

Correntes à conversa
Dois autores partilham com o público uma conversa sobre literatura, em geral, ou uma
obra, em concreto.

Dia 23, quinta-feira

17h00 – Correntes à conversa
Almeida Faria e Pedro Eiras a propósito dos livros O Conquistador e Cartas
Reencontradas, Assírio & Alvim
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)

Dia 24, sexta-feira

17h00 – Correntes à conversa
Ignácio de Loyola Brandão e José Carlos de Vasconcelos
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)

Conferência “Raúl Brandão e
Vitorino Nemésio” com Vasco Rosa
No dia 24 de fevereiro, sexta-feira, às 16h00, realiza-se, na Fundação Dr. Luís
Rainha, uma conferência sobre Raúl Brandão, com Vasco Rosa, um dos maiores
estudiosos do autor que tanto diz à Póvoa de Varzim e às suas gentes.
Vasco Rosa, que tem dedicado parte do tempo a esta "arqueologia literária", continua
a descobrir originais e textos inéditos que espera partilhar em livro proximamente.

D'Escritas 1 Dia
Uma das novidades deste 18º aniversário do Correntes d'Escritas é a iniciativa D'Escritas
1 Dia que reúne quatro autores para trabalharem em conjunto, durante um dia, em
espaços diferentes da cidade (Casa Manuel Lopes, Fundação Dr. Luís Rainha e Museu
Municipal), com o objetivo de criarem textos de temática poveira que serão
posteriormente publicados. Com inteira liberdade na seleção das temáticas, da língua, da
expressão, da forma, os autores partilham a experiência da criação em grupo.
À volta das palavras e dos seus inventores vai andar um fotógrafo, um ilustrador, um
tradutor e um jornalista. A observar, a intervir, a registar, a recriar, a interagir…
A iniciativa vai funcionar como uma espécie de jogo de espelhos ora revelando a realidade
escondida ora dissimulando a criação literária.
O desafio foi lançado a 16 autores e foram constituídos quatro grupos. No final, os
trabalhos serão publicados.

Quinta-feira, dia 23
1
Ana Luísa Amaral
Jaime Rocha
Margarida Ferra
Daniel Mordzinski

3
Inês Pedrosa
José Manuel Fajardo
Maria do Rosário Pedreira
Michael Kegler
×Museu Municipal

×Casa Manuel Lopes

Sexta-feira, dia 24
2
Afonso Cruz
Marta Bernardes
Ondjaki
Mário Rufino

4
Margarida Vale de Gato
Pedro Teixeira Neves
Uberto Stabile
Alex Gozbalu

×Fundação Dr. Luís Rainha

×Casa Manuel Lopes

Lançamentos
de livros
Perto de três dezenas de livros serão lançados no Correntes d'Escritas. Ponto de encontro
de escritores, leitores, editores, jornalistas, críticos e agentes literários, o evento
desenrola-se em torno do livro. Eis a lista dos que serão apresentados:

Dia 21, terça-feira
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
17h30
• Diário das Viagens fora da minha terra, Eugénio Lisboa, Opera Omnia
Neste volume, que é simultaneamente um livro de viagens e um livro de
Memórias, o Autor, de alguma forma, complementa a publicação das Memórias
propriamente ditas, transportando-nos numa viagem por algumas das cidades
e países que mais o marcaram.
Neste livro, escrito em forma de diário, Eugénio Lisboa partilha connosco
algumas das suas opiniões, realizações e descobertas culturais.
Trata-se de um volume de acutilantes observações de natureza vária que nos
são transmitidas por um dos mais atentos e perspicazes intelectuais da nossa
Literatura.

18h00
• O Kaputo Camionista e Eusébio, Manuel Rui, Guerra e Paz
Vamos voltar a 1966. Em Inglaterra, Portugal vai entrar em campo para jogar
com a Coreia do Norte. O pé de Eusébio vai pisar daqui a nada a relva. Mas não
é para Inglaterra que este livro do angolano Manuel Rui nos leva. É mesmo para
Angola, para uma solitária estrada de Angola. Está Eusébio a entrar em campo
e está um camião em viagem. Saído do Lubango, Sá da Bandeira colonial, por
uma estrada de Angola vai um camião sem auto-rádio. É dia 23 de Julho de
1966, um sábado. Um camionista fala com o pendura a quem deu boleia. Fala
de Eusébio, do que espera de Eusébio, da forma como mitifica Eusébio. E
falando de Eusébio, fala dos seus preconceitos, dos seus medos, da estranheza
das outras raças. Em Inglaterra, Eusébio está em campo e Portugal joga contra
a Coreia do Norte. O camionista acelera, quer saber o resultado na primeira
tasca de estrada que apanhe. Vai num alvoroço patriótico. Quer a glória
desportiva. E, no entanto, espera-o um resultado desencantado. Para ele,
kaputo camionista, um resultado humilhante. Poderá o mito de Eusébio resistir
ao choque?
Manuel Rui, com uma mestria insuperável, com um camião, Botija ao volante,
e Tó-Tó, à boleia, sentado ao seu lado, escreve uma ficção encantatória, uma
pequena novela. Com o espírito de Eusébio a cobrir Angola como um véu de
amargura, de redenção e, talvez, de glória, resgatando, golo a golo, uma pátria
triste.
A esta sua quase épica ficção, Manuel Rui quis juntar o prefácio de David
Borges, e textos de Carla Ferreira, filha de Eusébio, de Boaventura Sousa
Santos, José Jorge Letria, e outros amigos. Um livro tão original que até
Boaventura Sousa Santos confessa a Manuel Rui: «os sociólogos não sabem
andar de boleia».

• Vácuos, Mbate Pedro, Cavalo do Mar Edições
Vácuos é o mais recente livro de poemas de Mbate Pedro. O amor, a angústia, a
condição humana e os seus dilemas, são alguns dos temas que desfilam nesta
nova proposta do autor, que aliás têm sido tópicos de eleição em toda a sua obra

poética, fazendo de Mbate Pedro, aquilo que o escritor e ensaísta António
Cabrita um dia apelidou: um lírico envergonhado. Este livro é um conjunto de
sete extensos poemas, havendo em cada um deles outros pequenos poemas,
que estabelecem entre si uma unidade, através de uma voz límpida e em
constante indagação. O autor vai construindo assim um corpus poético único e
singular dentro do atual panorama da poesia moçambicana, através de uma
poesia que aborda as coisas simples da humanidade e que talvez por isso,
capaz de iluminar-nos. Mbate Pedro explora e depura a sua escrita de livro a
livro, erguendo uma poética genuína e forte.

22h00 Hotel Axis Vermar
• Épicodrone E etc..., José-Alberto Marques, Caleidoscópio
Explicito: o título é, de certa forma, a exigência duma fórmula que se insira num
processo de criação que prossiga o modelo criativo que o autor altera consoante
o movimento estagiário, os seus conhecimentos, a sua cultura, a sua colocação
no espaço e tempo literários.
No meu caso pessoal, tenho tentado ao longo da vida expor algo de avanço e
atualização, consoante os graus de aprendizagem própria. Palavra ingénua,
quase cruel, mas espelho do autor.
Deixei que a imaginação me ditasse algo de não mui comum neste tempo.
Intentei experimentar a “epicidade”, não sem a contaminar com algo de poética
lírica e um certo cunho cultural, um pouco barroco.

• O Inventário do Sal, José Alberto Mar, Insubmisso Rumor
Do mar, miradouro de duas cidades,
vêem-se cortinas sacudidas das janelas a aceitar a saudade.
Um eterno pescador sente que as lembranças lhe escapam.
Lança as redes à memória e faz farto o dia de faina.
À proa da vida, as canastras adornadas de palavras: são sangue,
pó, identidade e costume.

Esta obra é o inventariar preciso de um tempero comum.
Para que o tempo não extinga em fome a existência de um povo.

O que somos, ao Sal pertence.

• Textos de Amor, V.V., Museu Nacional da Imprensa e Bluebook
O livro Textos de Amor compila os textos premiados do Concurso Nacional
Textos de Amor Manuel António Pina. Trata-se de um certame de caráter anual
e único em Portugal, organizado desde 2001 pelo Museu Nacional da
Imprensa, por ocasião do "Dia dos Namorados".
O conjunto dos textos resulta das seleções feitas, ao longo das diversas edições,
pelos Júris compostos pelos seguintes membros: Ana Sousa Dias, Fernando

Pinto do Amaral, José Miguel Gaspar, Luiz Humberto Marcos, Manuel António
Pina, Maria Glória Padrão e Pires Laranjeira. Milhares de participantes, de
diversos pontos do país, fizeram deste concurso uma referência no estímulo à
emergência de novos valores literários.
A capa apresenta um desenho do artista José Rodrigues.

Dia 22, quarta-feira
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
17h00
• Céus Negros, Ignacio del Valle, Porto Editora
Vencedor do Prémio da Crítica das Astúrias e do Prémio Violeta Negra do
Festival de Toulouse
Espanha, 1950. Num país que ainda procura recuperar dos traumas da guerra,
Arturo Andrade é chamado a investigar o misterioso assassinato de uma
criança em Pueblo Adentro, uma aldeia a poucos quilómetros de Badajoz, a sua
cidade natal, e centro da resistência anarquista da Extremadura.
Arturo cedo se dá conta de que este crime é apenas a ponta do icebergue de
uma bem montada rede de tráfico infantil que fez desaparecer mais de 30 mil
crianças. Um elemento fundamental deste sórdido esquema é o Auxílio Social,
instituição encarregada de «reeducar» os filhos dos prisioneiros republicanos,
derrotados na Guerra Civil. Por detrás, uma teia de interesses que envolve as
mais altas esferas do regime.
Com este notável romance, Ignacio del Valle põe a nu a grande mentira de uma
certa Espanha franquista, que sob a enganosa aparência de fomentar o
progresso do país leva a cabo uma série de crimes atrozes, muitos dos quais
passaram incólumes pelo crivo da História.

• Pátria ou Morte, Alberto Barrera Tyszka, Porto Editora
Miguel Sanabria, médico oncologista e professor universitário recémreformado, vê a sua vida ser invadida por uma inquietação que rapidamente se
tornará permanente e aflitiva. Entre Beatriz, esposa e fervorosa antichavista, e
Antonio, irmão fiel ao radicalismo da revolução bolivariana, Sanabria está, tal
como o país, encurralado e esmagado sob o peso de duas formas de vida.
Quando de Cuba chega um telemóvel com vídeos surpreendentes dos últimos
momentos do Comandante, o que fazer? «Que vida pode caber num telefone?»
Hugo Chávez está doente, e arrastou consigo a Venezuela para a doença. Em
paralelo surgem histórias dentro da história, como a de María e Rodrigo,
crianças que, na cidade mais perigosa do mundo, Caracas, se conhecem
através de um computador e de uma ligação à Internet. Mas a todas é comum a
mesma sensação de estranheza, um país que é uma incerteza perpétua, e,
numa escrita de perfeito equilíbrio entre a tensão de virar a página e um olhar
social clínico, Alberto Barrera Tyszka apresenta em Pátria ou Morte o retrato
total da sociedade venezuelana, órfã do seu mito.

• Um lugar chamado Angola, Karla Suárez, Porto Editora
Aos doze anos, Ernesto recebe a notícia de que o pai morreu na guerra em
Angola. Obrigado a carregar o fardo de ser o filho de um herói, a sua vida muda
para sempre, de tal maneira que, trinta anos mais tarde, ainda não se
recuperou. Mesmo tendo deixado Cuba, a história da relação da ilha natal com
África persegue-o como uma obsessão. Vem viver para Lisboa e, no momento
em que a sua vida sentimental e profissional se desfaz, conhece um
conterrâneo, Berto, o «estranho homenzinho» que foi soldado em Angola. Os
fantasmas do passado voltam em força e Ernesto decide viajar para Luanda a
fim de encerrar, de uma vez por todas, a história que tem marcado a sua
existência; todavia, ao tentar reconstruir a morte do pai, percebe que nem tudo
se passou tal como ele imaginara e que a guerra é, definitivamente, um monstro
capaz de transformar tudo.
Um lugar chamado Angola é o primeiro romance que narra o impacto que a
participação de Cuba na guerra em Angola teve nos cubanos nascidos sob o
signo da Revolução. Com ironia e lucidez, Karla Suárez mistura dor, humor e
paixão para desenhar o retrato de uma geração que, sob o peso constante de
uma versão heroica da História, teve de encontrar os seus próprios sonhos entre
os silêncios, as mentiras e os ideais dos seus antepassados, num percurso
difícil rumo à liberdade individual.

19h30
•·O Convidador de Pirilampos, Ondjaki e António Jorge Gonçalves, CaminhoLeya
– Não achas que podem ficar tristes, esses pirilampos dentro de uma gaiola que
fica dentro do teu quintal?
– Se estivessem tristes, acho que não brilhavam assim.
– E se estiverem a brilhar de tristeza? – perguntou o Avô.
– Não tinha pensado nisso.
Perto da Floresta Grande vive um menino e o seu Avô.
O menino gosta de cientistar coisas: Já inventou um aumentador de caminhos e
um convidador de pirilampos. Fala em código Morse com eles.

• Vaicomdeus, SARL, Júlio de Almeida, Caminho-Leya
Com Vaicomdeus, SARL Júlio de Almeida oferece-nos uma surpreendente obra
de ficção. Em apenas quatro dias, tanto quanto dura a história que nos é
contada, perpassam perante o leitor quarenta anos da história de Angola.
Vaicomdeus, SARL combina, na dose certa, reflexão e divertimento.
E, conforme advertência do autor, alguns factos aconteceram mesmo, outros
vão acontecendo e os demais poderiam ter acontecido.
“Uma característica importante deste livro parece ser o falar de coisas sérias,
dramáticas mesmo, mas sem perder nunca a qualidade estratégica número um
para a sobrevivência do angolano, a capacidade de rir das próprias desgraças.”
Pepetela

• Yoro, Marina Perezagua, Elsinore
Yoro é uma odisseia assombrosa pelos lugares mais profundos e negros da
mente humana. Ecoando Dom Quixote, Wim Wenders e Herzog na sua tensão
narrativa, este romance é a busca de uma mulher por identidade, justiça,
compaixão e maternidade. H, a narradora e protagonista, confessa um crime
nas primeiras páginas. E, em tom desafiante, continua, pedindo ao leitor que se
atreva a ler a sua história, a sua confissão. H nasce em 1945, no momento da
explosão da Little Boy sobre Hiroxima. Anos depois H conhece Jim, um soldado
norte-americano que procura, desde a guerra, uma criança que lhe foi entregue
e depois retirada: Yoro. Apaixonados, percorrem o mundo seguindo as mais
ténues pistas, até que, na viagem final, a verdade, complexa e perturbadora,
revela o crime de H e a sua razão.
Torrencial, cru, pendendo entre polos opostos, amor e desespero, encontro e
confusão, descoberta e prisão, Yoro carrega nas suas páginas o caos pósSegunda Guerra Mundial, o encontro frontal com a sexualidade e o mundo, a
violência da linguagem e da lógica.

Dia 23, quinta-feira
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
12h00
• Entropia, Alexandre Marques Rodrigues, Teodolito
Entropia é o romance do não-herói contemporâneo. Um homem multiplica-se,
viaja, divide-se, procura; um não-herói percorre o lastro de um passado
ancorado em Blumenau e Nova Harz, cidades real e fictícia, onde paira o eco de
uma peculiar micro-Alemanha tropical, ponto de chegada de sucessivas
gerações vindas da Europa para o Sul do Brasil ao longo dos dois últimos
séculos.
Em sessenta curtos capítulos, distribuídos por quatro partes/batalhas –
Trafalgar, Moscou, Leipzig, Waterloo –, o escritor propõe ao leitor seguir os
trilhos de um mapa onde amor, identidade, memória e sexo são desenhados
nos termos da segunda lei da termodinâmica.

• O Livro Sagrado da Factologia, Rui Zink, Teodolito
Este romance responde à mais crucial questão do século XXI. A saber: o futuro
vai ser bem ou mal passado?
«Você está curioso. Não está feliz, está até um bocadinho zangado, ainda lhe
doem os pulsos das algemas, mas está curioso. Continua a achar que somos
uma cambada de malucos, mas agora está intrigado. Que tipo de malucos
seremos, afinal? O que nos move? Dinheiro? Poder? Deus? Um outro qualquer
deus? Está curioso. E é a sua fraqueza estar curioso.»

17h00 – Correntes à conversa
Almeida Faria e Pedro Eiras a propósito dos livros O Conquistador e Cartas
Reencontradas, Assírio & Alvim
O Conquistador é, sem reservas, um livro divertido, original, surpreendente e
sobre si mesmo fechado como um teorema explosivo, melancólico e eufórico ao
mesmo tempo. A subtil alternância de ritmos, o jogo entre a ironia e a seriedade
dão uma densidade ao texto que transfigura em fábula e mito o que podia não
ser mais do que trouvaille. Afinal, entre o D. Sebastião liberto (e libertino) e o
amoroso, é o último que sobe aos céus. (Eduardo Lourenço)

19h30
•·Ei-los que partem, Júlia Nery, Sextante Editora
O novo romance de Júlia Nery é um desafio literário sobre a
contemporaneidade: a nova emigração portuguesa. A história de um grupo de
amigos que, após o culminar de uma juventude de estudo e formação superior,
saem de Portugal forçados pela necessidade de encontrar trabalho e realização
profissional e se espalham pelo mundo para construir uma vida, sozinhos ou a
dois.
Os desafios são enormes, os países que os acolhem podem ser hostis, falta a
família portuguesa, a cultura portuguesa, mas há também extraordinárias
oportunidades, e uma amizade persiste, à distância, como suporte
indispensável. Amadurecerão ou morrerão os amores, e o regresso e a
felicidade serão sonhos durante muitos anos acalentados. Amanhã, talvez…
Uns voltarão, outros não. Mas o mundo mudará e cada um desempenhará o seu
papel.

• O Cônsul, Júlia Nery, Âncora Editora
Amarrotado pelos encontrões, sem nenhum cansaço apesar dos quilómetros
que percorrera em tempo recorde, o Cônsul sentou-se a assinar vistos. Movia a
caneta e o carimbo com uma tal energia frenética, que um dos depoentes no
processo viria a dizer em sua defesa que ele lhe parecera então fora do seu juízo.
O Cônsul assinou e carimbou até ser impedido por um funcionário do Governo
que lhe transmitiu a ordem de regressar imediatamente a Portugal.
Ter, pela primeira vez na vida, assumido frontalmente o seu desacordo com o
poder, enfrentando grandes riscos cujos ecos lhe ensurdeceriam o futuro, faziao experimentar o apaziguamento de uma liberdade de si nunca antes
conhecida.
Recuperou a serenidade da expressão.
Fora capaz de agir como quem era, em coerência com tudo aquilo em que
verdadeiramente acreditava. Precisava disfrutar dessa glória até ao limite.

• Sísifo, Luís Carmelo, Abysmo
Em Abril de 1336, Petrarca subiu a pé o Monte Ventoso e transformou essa
experiência num conhecido texto em que as memórias e o balanço espiritual e
amoroso se misturam.

Quase sete séculos depois, três pessoas que não se conhecem repetem a
escalada, ainda que por razões diversas. Timeu é levado pelo acaso, Tenório
pela evasão e Bernarda por um ritual familiar. Nenhum dos três atingirá o cume
do Monte Ventoso, mas a aventura acabará por transformar-se num inesperado
reinício de vida.
Sísifo celebra assim os caminhos da redescoberta e da iniciação e é o terceiro
romance da trilogia com o mesmo nome, na sequência de Gnaisse (2015),
romance sobre a paixão, e de Por Mão Própria (2016), romance sobre a perda.
A Trilogia do Sísifo é composta por Gnaisse (2015), romance sobre a paixão,
outro em torno da perda, Por Mão Própria, e, por fim, este Sísifo, um romance
sobre a iniciação.

Cine-Teatro Garrett (sala principal)
21h15
• Autópsia de um mar de ruínas, 9ª edição-reescrita, João de Melo, Dom
Quixote-Leya
Autópsia de Um Mar de Ruínas, romance singular pela dupla perspetiva da
guerra colonial que nos apresenta, comporta duas narrativas paralelas: uma
centrada na ação dos militares portugueses no Norte de Angola, outra num
quotidiano de medo e miséria, na revolta silenciosa e fria, na vitimização de
duas sanzalas. Numa delas vivem pessoas de distintas etnias que para ali
foram desterradas sob suspeita de relação familiar ou cumplicidade com os
guerrilheiros; a outra aldeia fundaram-na soldados que desertaram dos
exércitos de libertação e se renderam à tropa, para com ela combater a guerrilha que se infiltrava em território angolano a partir da fronteira.
Eis, pois, um romance construído sobre duas linguagens, dois pontos de vista,
duas razões sociais, duas histórias dentro da História contemporânea do
colonialismo e da guerra – a realidade adversa de dois universos humanos em
situação de emergência. Se o assunto e a narrativa alternam ao longo do
romance, é contudo na dupla linguagem do autor que se centra a diferença
entre esses dois mundos em guerra, sob a vertigem do mal e através da criação
de vozes e de narradores distintos, no fulgor de uma escrita literária em sintonia
com a experiência do vivido.
Este foi o mundo que o autor conheceu em Angola, ao longo de mais de dois
anos de comissão, como enfermeiro militar, entre centenas de homens,
mulheres e crianças, por conta das suas dores de alma, das suas doenças, dos
males de viver e morrer na guerra. Nesse sentido, Autópsia de Um Mar de
Ruínas – agora profundamente revisto e reescrito com vista ao apuro definitivo
da linguagem, o que sempre esteve nas preocupações e na intenção do escritor
– pode sugerir-nos um compromisso superior entre ficção e mundividência, do
autor e de quantos viveram o seu requiem africano, o canto fúnebre da vida
contra a morte.

• Os Naufrágios de Camões, Mário Cláudio, Dom Quixote-Leya
Timothy Rassmunsen enceta uma correspondência com Mário Cláudio, na qual
defende que o autor d'Os Lusíadas não teria sobrevivido ao naufrágio no delta
do Mekong, e o capitão da nau onde viajavam, Bartolomeu de Castro, se teria
feito passar por ele, dando continuidade à epopeia. Tão insólito arrazoado,

mesmo que alegadamente apoiado nos escritos do explorador britânico Richard
Burton, enche Mário Cláudio de desconfiança, mas dá-lhe a ideia de elevar o
transtornado Timothy a figura de romance. Uma tragédia impede-o, porém, de
perseguir o objetivo. Falho de personagem, vira-se o escritor para Burton, o
descobridor das Nascentes do Nilo e tradutor d'Os Lusíadas, narrando-lhe as
peripécias na busca de uma das musas do poeta português, e da localização da
Ilha dos Amores, ou em delírios mediúnicos nos quais Burton encarna Camões,
e conversa com o fantasma de Bartolomeu de Castro. É então altura de dar voz
a Ruy, o escrivão de bordo da nau anual da China, aquela que viria a naufragar,
o único que poderá afinal esclarecer-nos sobre o que na verdade aconteceu.
Poderosamente imaginativo, polémico e inteligente, com um trio de
personagens irresistíveis, o romance Os Naufrágios de Camões constitui uma
peça literária fascinante.

Dia 24, sexta-feira
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
12h00
• Animais e Animenos, Rita Taborda Duarte e Pedro Proença, Caminho-Leya
Saltando de ideia em ideia, pulando de verso em verso, vamos olhar para o
mundo pelo seu lado reverso e conhecer a bicharada, que mora lá num
cantinho, entre as rimas da poesia e os nossos pensamentos.
E se olharmos com cautela, descobrimos as elefantigas, misto de elefante e
formigas que nem se veem a olho nu, um camarito rosado ou girafeus cangurus.

• O Segredo de Vesálio, Jordi Llobregat, Planeta
Barcelona, Maio de 1888.
A poucos dias de se inaugurar a primeira Exposição Universal do país,
aparecem os corpos horrivelmente mutilados de várias raparigas. As feridas
lembram uma antiga maldição da cidade há muito esquecida. Daniel Amat,
jovem professor residente em Oxford, recebe a notícia que o pai morreu em
estranhas circunstâncias, o que o obriga a voltar a Barcelona após anos de
ausência. A partir desse momento, ver-se-á arrastado na perseguição de um
assassino desapiedado enquanto enfrenta as consequências do passado.
Bernat Fleixa, jornalista do Correo de Barcelona, cujo único interesse é
conseguir uma notícia que o torne famoso, e Pau Gilbert, um enigmático
estudante de medicina, juntam-se a Amat na busca de um antigo manuscrito
anatómico que pode mudar a história do conhecimento e que também é o
principal objetivo do misterioso assassino.

19h30
• A Obsessão da Portugalidade, Onésimo Teotónio Almeida, Quetzal
Com enorme frequência surgem livros com Portugal no título, interrogando-se
sobre quem somos, porque somos assim, ou como modernizar Portugal sem
abandonar o seu passado, elaborando diagnósticos do País, apontando-lhe as
mazelas e sugerindo-lhe medicação. O presente livro não pretende fazer

nenhum diagnóstico nem oferecer uma receita. Ele resulta de uma leitura do
destino da nossa cultura e daquilo que, após o 25 de Abril, se vulgarizou
apelidar «a questão da identidade nacional». Em resumo, os pensadores
portugueses que procuraram refletir o País deparavam-se com um problema a
necessitar de explicação: como passou Portugal do glorioso empreendimento
dos Descobrimentos para séculos seguidos de letargia? O Portugal real,
autêntico, era o de Quinhentos, ou o que tão prolongadamente se seguiu? Como
podemos encarar o futuro com tanto passado atrás de nós ainda por resolver?
Muitos intelectuais, bem como muitos cientistas sociais, ignorarão esta
questão da identidade. Ela não deixará de existir, por mais que se lhe fechem os
olhos. Poderá mudar de nome – e talvez até conviesse. Todavia, ainda que
mude de nome, não deixará de existir.

• O Paraíso, Paula de Sousa Lima, Casa das Letras-Leya
Com o rei D. Carlos ao leme da nação, os habitantes de uma recôndita aldeia
portuguesa dispõem-se a castigar, certa noite, os praticantes de um pecado
hediondo, deitando fogo à sua casa na orla de uma floresta paradisíaca. E é tal a
sanha coletiva contra os pecadores que – salvo os que ainda não andam e os
que já não conseguem andar – só duas pessoas na povoação inteira não
participam do massacre: Ana, a parteira, e o padre Engrácio. Conseguindo
adiantar-se ao morticínio, resgatam com vida um par de gémeos recémnascidos, batizados nessa mesma noite com os nomes de Laura e Lourenço
Duchamp.
Recebidas em orfanatos distintos, as crianças crescerão sob o signo da tristeza,
da violência e da solidão, sempre carentes da alma gémea que desconhecem
ter, enquanto na aldeia, à medida que os anos passam, a culpa vai consumindo,
um por um, os criminosos. Ana, que não pode ter filhos, nunca deixa, porém, de
se perguntar pelos meninos que salvou, ignorando, como eles, que o reencontro
é sempre uma possibilidade.
Numa linguagem cuidada e bela e um leque de personagens fascinante, Paula
de Sousa Lima constrói em O Paraíso uma narrativa pungente sobre o
preconceito, o arrependimento e a incapacidade de fugir ao destino.

21h30
• Cada vez mais forte o sino, Miguel Marques, Book Builders
Inicia-se assim a trilogia do Édipo, e neste primeiro volume reproduz-se o Édipo
Rei de Sófocles recorrendo à palavra, desviando-se na semelhança e na
diferença, resultando algo novo. Conhecesse imitando, moldando, mas
também negando. A imitação pressupõe qual o caminho a seguir, mas o
caminho escolhido pouco será causal e instantâneo, no tempo e no espaço, de
tão fragmentado e dado ao engano.
O título do livro, um sinal de alerta, o bater constante e de intensidade
crescente, um martelo que insulta o ferro quente, incomoda, agride, persiste no
interior de cada um, como o telefone que toca sem descanso e que ninguém
atende. O título é um preparar para o pior, para o que se vai, anunciando as
várias vozes presentes. Uma orquestra procurando afinação possível. Primeiro
um narrador onde não é um prólogo o que se mostra, antes um preparar de
armadilhas e caminhos tortuosos, como se de um jogo se tratasse, aos vossos
lugares, começa ele, e arrasta-nos até ao dilema de Gustavo com uma Mauser

na mão, decidindo se dispara ou não sobre a cabeça de Bartolomeu. Depois, os
próprios personagens vão mostrando as suas versões da história, ou qual a
história. O “mesmo” narrador arrisca a sua voz, para logo ser calado por Alma e
pela sua agonia, e só a voz de Heinrich se eleva quando morre, ou eleva-se para
morrer, por vontade de Alma, talvez, não do narrador. Perdendo este o fio no seu
labirinto, dedica-se, às criadas, ao seu falar incompreensível, às suas pequenas
memórias, referindo Alma que as ensinou a ler, a escrever, a falar de modo que
as perceba, e isto é apenas a perda do narrador, de novo, para os personagens,
neste caso, Alma, dominando eles a história, permitindo-se ela a escrever
invertido, para que ninguém leia, ou só sendo possível recorrendo a um
espelho.
O narrador atormenta-se, tenta respirar à tona, comete erros, junta tudo e todos
como se um festejo ou celebração. De quê? Pega no Gustavo com a Mauser,
momento já quase esquecido, ele com onze ou doze anos, e leva-o à idade
adulta, para os braços de Alma e centro da fogueira que é o sexto capítulo.
Recua ao Brasil da primeira república, dos ingénuos, dos nascidos livres apesar
de pais escravos. O Brasil do massacre de Canudos, e recuando prova que o
tempo não tem ordem, nem relevância, se for visto não como um fio, mas sim
um emaranhado de fios distintos que se cruzam e evitam, mas sempre
próximos, e por isso tantas memórias, e sonhos ou pesadelos.
Gostaria ainda de falar da revelação. Tal como Édipo, Gustavo não mata o pai,
mas sim um desconhecido. Naquela Cidadela dos Cães de Tomás Polipo. A
Utopia, tal como nunca pensada por Thomas Moore, ou descrita por Rafael
Hitlodeu. Fornicou a mãe, sem o saber, assim como Édipo. Refugiou-se na
culpa? Ou, não a sentiu, sequer? Todas as tentativas de anulação da mancha,
desde o primeiro instante, quando Gustavo nasceu. Alma manda atirar o filho
ao rio; Abraão manda Gustavo para o Colégio Militar em Lisboa. Tentativas de
anular a criança impura, contaminada, símbolo de iniquidade. Abrindo
caminho para o resto da trilogia, contamina as gerações seguintes, pois a ética
está para lá da porta do medo.

• A Literatura na lente de Daniel Mordzinski, Sesi-SP
A lente subjetiva de Daniel faz dos autores os personagens de uma grande
literatura, uma literatura humana, visual e plástica. Criativa, diversa, bizarra,
devassa, comportada, séria, debochada, colorida ou não, fechada,
panorâmica, solitária, coletiva, escondida, explícita, e também o contrário
disso tudo, pois são esses os sentidos que ganham forma nesta literatura
universal fotográfica de Daniel. A publicação reúne, pela primeira vez no Brasil,
retratos de escritores ao redor do mundo e representa, antes de tudo, uma
homenagem e celebração de um amante inveterado da literatura, que dedicou
grande parte de sua vida fotografando escritores e escritoras, alguns vivos e
outros, agora, somente vivos em sua obra: jovens e não tão jovens, consagrados
ou por descobrir, autores do mundo todo reunidos nesta galeria narrativa
fantástica.

Dia 25, Sábado
Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
12h00
• A Forma das Ruínas, Juan Gabriel Vásquez, Alfaguara
Bogotá, Colômbia, 2014: Carlos Carballo é detido por tentar roubar de um
museu o traje de Jorge Eleiécer Gaitán, líder político assassinado em Bogotá em
1948, em plena guerra do Estado colombiano com os narcotraficantes.
Carballo é um homem atormentado, em busca de sinais que lhe permitam
destrinçar os mistérios de um passado pelo qual está obcecado. No entanto,
ninguém, nem as pessoas que lhe são mais próximas, suspeita das verdadeiras
razões da sua obsessão.
O que liga o assassinato de Gaitán, cuja morte partiu em dois a história da
Colômbia, e o homicídio do presidente americano John F. Kennedy? Como pode
um crime ocorrido em 1914 marcar a vida de um homem no século XXI? Para
Carballo, não existem coincidências e todos estes eventos estão intimamente
relacionados.
Depois de um encontro fortuito com este homem misterioso, Vásquez (sim, o
próprio Juan Gabriel Vásquez, que aqui deixa cair a máscara) sente-se
compelido a esmiuçar os segredos de uma vida alheia, ao mesmo tempo que se
debate com os momentos mais obscuros do passado colombiano.
Uma leitura compulsiva e uma indagação magistral às verdades incertas de um
país que ainda mal se conhece a si mesmo.

• Quando a TV parava o país, João Gobern, Matéria-Prima Edições
Houve um tempo em que a televisão era única, irrepetível e tinha um impacto
tremendo no nosso dia-a-dia.
As famílias reuniam-se no sofá da sala para ver as novelas e os concursos
semanais; o Festival da Eurovisão era motivo de serão organizado entre amigos
e vizinhos ansiosos pela classificação da canção portuguesa; o Telejornal era o
grande momento noticioso do dia, à mesma hora, para toda a gente.
A TV parava mesmo o país. Quem não se lembra do Zip-Zip e do Tal Canal? E
quem não acompanhava A Visita da Cornélia e os episódios sensuais da
Gabriela? Os miúdos deixavam-se levar pelas sugestões do Vasco Granja e pela
vida trágica do Marco e da Heidi; os adultos viam as séries estrangeiras e
acompanhavam os debates explosivos entre os líderes políticos.
A televisão dava que falar (principalmente no dia seguinte, no trabalho ou na
escola), agitava mentalidades, animava os dias tristes, explicava o bom
português e até nos mandava deitar.
João Gobern faz aqui uma viagem por quase 40 anos de TV em Portugal,
através dos programas e dos protagonistas que nos apaixonaram. O livro,
senhores telespectadores, segue de dentro de momentos.

17h30
• A Flor Amarela, Anabela Mota Ribeiro, Quetzal
A Flor Amarela, de Anabela Mota Ribeiro, com prefácio de Abel Barros
Baptista, chega às livrarias no dia 24 de fevereiro, publicado pela Quetzal. O
lançamento do livro terá lugar no festival literário Correntes d'Escritas, na Póvoa
de Varzim, no dia 25 de fevereiro, às 17h30.
Este livro é uma extraordinária exploração das Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis, à luz dos parâmetros machadianos (o «ímpeto
cesariano» e a «flor da melancolia»), e através do olhar original e inovador de
Anabela Mota Ribeiro. O que começou por ser um trabalho académico na área
da Filosofia, tornou-se um texto de grande beleza e interesse para um público
muito mais vasto, ou seja, todos os que alguma vez foram – ou venham a ser –
leitores de Machado de Assis ou sejam tocados pela magia da literatura em
geral.
«Onde começa e onde acaba o mundo de Brás Cubas, o «defunto autor» que
nos fala a partir do mundo dos mortos? A delimitação imprecisa e
constantemente sabotada do fio do horizonte, da ideia de princípio e de fim, é
um dos aspetos mais desafiadores do livro. Ao falar de um lugar impossível,
Brás Cubas desarruma uma ideia de mundo que nos é inculcada, abre espaço
para a interrogação sem limites.»
Diz Gonçalo M. Tavares sobre A Flor Amarela: «Sedução em itinerário
machadiano; ao leitor é exigida comparência, alegre atenção; o debruçar sobre
o texto, corpo que se inclina porque é constantemente puxado. Texto que leva
atrás de si o leitor. Opção pelo belo, pelo caminho não necessariamente útil ou
rápido; ser encantado não é uma escolha, mas uma forma de cair, um modo
elegante de tropeçar.»

• Coração Mais que Perfeito, Sérgio Godinho, Quetzal
Esta é a história de Eugénia, de quem se recorda o destino inverosímil, os
desaires e os momentos de felicidade, a infinita capacidade de ser reerguer e de
continuar a viver – em Portugal e em França, na adolescência e na idade adulta,
na desilusão e na alegria (e na sua relação com os livros e com o sexo). É
também a história de Artur, uma espécie de funâmbulo que atravessa (quase)
todos os abismos. E a de todas as personagens que vivem em trânsito do
passado para o presente, ao longo de uma história de amor invulgar e de
desenlace inesperado.
O primeiro romance de Sérgio Godinho fala-nos de ilusões e de vidas perdidas,
de amor, teatro, família, literatura, sexo, sobrevivência – e de uma paixão tão
forte que atravessa a própria morte como um coração em chamas.
«Um diamante natural é concebido no magma do centro da terra, e depois
expelido para a superfície, por vezes abrindo à força um enorme buraco, outras
vezes encontrado na cratera de um vulcão extinto. Aqui é diferente. O corpo
humano tem dezoito por cento de carbono e dois desse carbono resta nas
cinzas, depois da cremação. Permita-me dizer que fez bem em cremar o corpo
do seu marido. É uma solução mais limpa.»

Exposições
O 18º Correntes d'Escritas contará com duas exposições, uma patente na sala de atos do
Garrett e outra que não deixará ninguém indiferente pois estará nas montras dos
estabelecimentos comerciais da cidade.

No dia 21 de fevereiro, terça-feira, às 18h00, tem lugar,
na Sala de Atos do Cine-Teatro Garrett, a abertura da
Exposição "Angola: Muxima, desenho e texto" – de Luís
Mascarenhas Gaivão e Luís Ançã.

Luís Mascarenhas Gaivão e o seu amigo Luís Ançã
juntaram-se num projeto com o objetivo de representar a
Angola contemporânea através da articulação de
desenhos realizados no sítio e textos que descrevem as
vivências do local. Os autores deslocaram-se a Angola e
aí trabalharam durante 15 dias a captar momentos e
espaços e a registá-los, cada um à sua maneira. O
produto final foi publicado num livro. Os desenhos
estarão em exposição no Cine-Teatro Garrett.

Correntes d' Escritas: 18 anos - um trajeto de memórias gráficas

Exposição do material gráfico de todas as edições em montras de lojas comerciais da
cidade

18 anos se passaram desde a primeira edição do Encontro de Escritores de Expressão
Ibérica Correntes d'Escritas. Em 2000, eram 23 os autores convidados das várias
geografias, de um e do outro lado do Atlântico numa vontade global de divulgar o livro e a
literatura. Desde a primeira edição já passaram pela Póvoa de Varzim mais de meio
milhar de escritores, com mais de um milhar de intervenções. Salas cheias, exposições,
catálogos, fotografias, testemunhos. A imagem gráfica foi-se alterando, foi-se adaptando
à realidade crescente das Correntes. Agora é tempo de olhar para trás e perceber o trajeto.
Através dos cartazes, dos programas, das imagens, das memórias gráficas.

Estúdio de Luz Natural – Alfredo Cunha fotografa
autores/convidados do Correntes d'Escritas
Alfredo Cunha está de regresso às Correntes d'Escritas.
Com um curriculum de fazer inveja e com experiência vastíssima em muitas e variadas
áreas da fotografia, Alfredo Cunha regressa ao retrato como se a isso obrigasse a pele: 3ª
geração de fotógrafos, filho e neto de retratistas.
No início, quando fotografava, por obrigação, estranhava. E muito. Em vez de namorar,
fotografava. Em vez de se divertir, fotografava. E tanto fotografou que já não se pode
separar da fotografia. Estranhou, no início. Acabou por entranhar de tal forma que hoje
não se imagina sem fotografar. Continua a chatear-se com as fotografias. Mas logo faz as
pazes e reincide e se deixa seduzir e envolver.
Todos os autores convidados podem ser fotografados pelo Alfredo Cunha, no estúdio
montado no Cine-Teatro Garrett.
O fotógrafo costuma ser generoso.

Instalação arquitetónica
Foi lançado um desafio à FAHR 021.3 para desenvolver uma peça relacionada com o
Correntes d'Escritas tendo como ponto de partida o Cine-Teatro. O desafio foi entendido
pela equipa como uma forma “provocadora e atrativa” de anunciar a 18ª edição do
Festival Literário.
A partir de conceitos diferenciadores do Correntes d' Escritas, como Encontro entre as
pessoas, entre escritores e público; proximidade e cumplicidade; a partir do conceito ler
e suas ramificações, a FAHR 021.3 apresenta um projeto “à escala do evento e da cidade,
que suscite curiosidade e acentue este momento de encontro entre as pessoas movidas
pela leitura. Uma segunda pele do Cine-Teatro que se descola momentaneamente para
criar espaço de encontro, ilusão e reflexão na rua.”

FAHR 021.3® é um estúdio criativo experimental, premiado internacionalmente, que (des)foca o
seu trabalho entre a arte e a arquitetura.
Proveniente da palavra germânica erfahrung (experiência), apresenta-se como uma oficina
laboratorial que desenvolve estratégias conceptuais no limiar do inesperado, da contradição e da
descontextualização.
A inquietude e a vontade constante de procurar novas soluções dão origem a uma diversidade de
atuações que variam no manifesto, temporalidade, escala e materiais. Explorando a fronteira entre
disciplinas, FAHR desenvolve intervenções arquitetónicas em diferentes escalas com novos fins
imaginativos.
FAHR 021.3® foi fundada por Filipa Frois Almeida e Hugo Reis, em 2012, no Porto.

Cinema
O Correntes já tem habituado o seu público a uma noite de cinema.
Este ano não será exceção e, em colaboração com o Cineclube Octopus, no dia 23 de
fevereiro, quinta-feira, às 21h45, será exibido, no Cine-Teatro Garrett, Os dias de Mário
Cláudio - Tocata & Fuga, documentário realizado por Jorge Campos.

“Durante quatro anos, Jorge Campos acompanhou Mário Cláudio com o propósito de criar
um filme que combina a exposição com a reflexão e a participação - um olhar diferente
sobre os trabalhos de Rui Barbot no seu propósito de ser Mário Cláudio, escritor
português, inovador na escrita, viajante do seu tempo, do nosso tempo.
Enquanto relato monográfico é simples seguir o trajeto de Rui Barbot, a infância, a vida do
estudante, os graus académicos, o serviço militar, o despertar para a vida literária, os
cargos que ocupou, as viagens que fez, os livros que escreveu. Mas essa não é a parte
mais interessante. O que permite encontrar um sentido nesse percurso são os episódios
no seio dos quais o conflito de Rui Barbot consigo mesmo e com os outros vai sendo
plasmado, reorientado, sublimado, na literatura, por e com Mário Cláudio.” (retirado de
Vigília Filmes)

Correntes nas Escolas
Outro dos momentos marcantes e de elementar importância é o encontro dos escritores
com alunos dos diferentes níveis de ensino. Desde o Ensino Básico ao Superior, a 18ª
edição do Correntes d´Escritas continuará a promover diversas sessões de autores com os
alunos. O Vereador da Cultura da autarquia poveira considera ser este o maior legado do
evento, “o contacto com as crianças, chegar às escolas, aos professores e aos alunos, por
forma a criarmos mais leitores, pois é deste diálogo entre alunos e escritores que
formamos pessoas mais esclarecidas e é assim que nasce a cultura”.

Dia 21, terça-feira
10h30 – Diana Bar - Colégio das Terras de Sta. Maria (Sta. Mª da Feira)
– Adélia Carvalho/ Raquel Patriarca
14h30 – Diana Bar – Externato Paraíso dos Pequeninos - Adélia Carvalho/ Raquel Patriarca
Dia 22, quarta-feira
15h30 – Diana Bar – E.B. 2/3 Frei João (V.C.) – Inês Fonseca Santos
Dia 23, quinta-feira
10h00 – E.B. 2/3 Dr. Flávio Gonçalves – António Mota / David Machado
10h00 – Escola Secundária Rocha Peixoto
– Germano Almeida / João Tordo / Marina Perezagua
10h30 – Grande Colégio/ Colégio de Amorim
– António Brito / Pedro Teixeira Neves
15h00 – E.B. 2/3 Rates
– Inês Fonseca Santos / Marta Madureira
15h30 – E.B. 2/3 Aver-o-Mar
– Adélia Carvalho / Rita Taborda Duarte
Dia 24, sexta-feira
10h00 – Escola Secundária Eça de Queirós
– karla Suárez/ Raquel Patriarca / Teolinda Gersão
10h30 – E.B. 2/3 Cego do Maio
– Aurelino Costa / Ondjaki
15h30 – E.B. 2/3 de Beiriz
– Afonso Cruz / Marta Bernardes
15h30 – Diana Bar - Escola Secundária D. Afonso Sanches (V.C.)
– Cristina Norton / Jaime Rocha
19h00 – Diana Bar – Alunos de Mestrado de Ciências de Comunicação da Universidade do Porto – Álvaro
Laborinho Lúcio / Mário Rufino

Poesia
À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, são três vozes transeuntes nas
ruas da poesia que, no dia 21 de fevereiro, terça-feira, a partir das 11h00, fazem ecoar o
evento na Póvoa de Varzim.
Com um passeio literário pelas palavras dos nossos poetas, Isaque Ferreira, João Rios e
Rui Spranger partem da Câmara Municipal e percorrem os locais mais frequentados,
como o Mercado Municipal, não deixando ninguém indiferente.

À noite, a partir das 23h00, a poesia continua, no Hotel Axis Vermar, com o Recital
“Cartas a Sandra” – Alberto Serra e Paulo Cunha – a partir da obra homónima de Vergílio
Ferreira, um dos grandes escritores do século XX.
O recital é baseado na leitura das cartas.
Neste recital, as cartas, lidas por Alberto Serra, são o fio condutor. "Cartas a Sandra" foram
publicadas pela primeira vez em 1982 e são dedicadas à mulher de Vergílio Ferreira, à
época já falecida. Uma obra que, através de Paulo (alter-ego do autor) cruza os espaços
íntimos, existenciais e fantasmagóricos, numa pulsão de morte permanente.”

No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 22h30, a Lisbon Poetry Orchestra apresenta, no
Cine-Teatro Garrett, o espetáculo “Poetas Portugueses de Agora”, integralmente baseado
nas obras finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, de António Carlos Cortez,
Armando Silva Carvalho, Daniel Jonas, Filipa Leal, Luís Filipe Castro Mendes, MiguelManso, Nuno Júdice e Paulo José Miranda.
O espetáculo será assim uma viagem pelo imaginário destes autores, integrando a
primeira fase de um processo que resultará na edição de um trabalho discográfico com o
mesmo título a acontecer ainda este ano.
Estes poetas que a Lisbon Poetry Orchestra convoca, transmitem-nos olhares tão diversos
e tão únicos, tão atuais e tão intemporais, sendo alguns deles também representativos
desta nova geração que tem vindo a ser reconhecida não só pelos editores mas também
pelo público amante de poesia.
Com curadoria do escritor e poeta Fernando Pinto do Amaral (autores e poemas),
considera-se a poesia o eixo central deste espetáculo, declamada, musicada e ilustrada
com temas originais compostos pelo grupo.

A Lisbon Poetry Orchestra é um coletivo multidisciplinar formado por um núcleo de quatro
músicos que convidam outros músicos, atores, diseurs, performers, vídeo artistas,
gráficos, ilustradores e designers de suportes digitais para celebrar e interpretar a poesia
numa viagem verdadeiramente única, à descoberta e reinvenção da palavra dita.
A matéria-prima é a poesia.
Para cada espetáculo desenvolvido em torno de um tema ou de um poeta, o grupo aposta
na criação de momentos musicais também ilustrados pelas imagens projetadas em vídeo
e que, pela força da poesia, induzem o espectador num imaginário único e pessoal.

Programa A Páginas Tantas - Antena 1
A Antena 1 é, já há alguns anos, presença assídua no Correntes d'Escritas com diversas
emissões durante o evento.
Na 18ª edição, a estação pública faz duas emissões especiais do Programa “A Páginas
Tantas”.
A primeira, com o Presidente da República, no Casino da Póvoa, às 13h00, do dia 22 de
fevereiro, no seguimento da Sessão Oficial de Abertura.
No mesmo dia, às 21h30, no Cine-Teatro Garrett, com Karla Suárez sobre “Liberdade de
Expressão”.
Quando a realidade ultrapassa a ficção, a vida e os livros são a conversa, moderada por
Ana Daniela Soares, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro.

Feira do Livro
De 21 a 25 de fevereiro realiza-se, no espaço em frente ao Cine-Teatro Garrett, a Feira do
Livro, no âmbito do Correntes d'Escritas.
A organização pretende, à semelhança do que aconteceu o ano passado, levar o evento
para a rua e, neste sentido, a área desde o Cine-Teatro Garrett até ao Largo Dr. David Alves
é, por cinco dias, invadida de leitores, de escritores, de editores, enfim, de quem partilha o
gosto pelo livro e pela leitura.

Correntes em Lisboa
A parceria com o Instituto Cervantes mantém-se e, uma vez mais, o Correntes d'Escritas
viaja até Lisboa.

No dia 27 de fevereiro, segunda-feira, às 18h00, vai realizar-se a 11ª Mesa do evento,
com o tema “escrevo nomeando tudo e tudo transcende o nome que tem” (verso retirado
da página 37 de Persianas, Miguel-Manso, Tinta da China, 2015).
Os autores convidados para esta iniciativa são Alberto Barrera Tyszka, Claudia Piñeiro,
Jordi Llobregat, Ondjaki e Teolinda Gersão.

DIA 21, TERÇA-FEIRA
11h00 – três vozes transeuntes nas ruas da
Poesia, com Isaque Ferreira, João Rios e Rui
Spranger
×Passeio Literário
17h30 – Lançamento de Livros
Diário das Viagens fora da minha terra, Eugénio
Lisboa, Opera Omnia
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
18h00 – Abertura da Exposição "Angola:
Muxima, desenho e texto" – de Luís Mascarenhas
Gaivão e Luís Ançã
· Lançamento dos livros:
O Kaputo Camionista e Eusébio, Manuel Rui,
Guerra e Paz
Vácuos, Mbate Pedro, Cavalo do Mar Edições
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
22h00 – Lançamento de Livros
Épicodrone E etc..., José-Alberto Marques,
Caleidoscópio
O Inventário do Sal, José Alberto Mar, Insubmisso
Rumor
Textos de Amor, V.V., Museu Nacional da
Imprensa e Bluebook
×Hotel Axis Vermar
23h00 - Recital de Poesia e Música “Cartas a
Sandra” – a partir da obra homónima de Vergílio
Ferreira - Alberto Serra e Paulo Cunha
×Hotel Axis Vermar

DIA 22, QUARTA-FEIRA
12h00 – Sessão Oficial de Abertura do Encontro
Correntes d' Escritas presidida por S/ Excelência o
Presidente da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa
· Anúncio dos vencedores dos Prémios Literários
2017: Casino da Póvoa; Correntes d' Escritas
Papelaria Locus; Conto Infantil Ilustrado
Correntes d' Escritas Porto Editora; Fundação Dr.
Luís Rainha Correntes d' Escritas
· Lançamento da Revista Correntes d' Escritas 16,
com dossiê dedicado a Eugénio Lisboa
×Casino da Póvoa
13h00 – Programa A Páginas Tantas (Antena 1)
Ana Daniela Soares, Inês Pedrosa, Patrícia Reis e
Rita Ferro – emissão especial com Marcelo
Rebelo de Sousa
×Casino da Póvoa
15h30 – Conferência de Abertura
Tema: Os media (ainda) são necessários?
Francisco Pinto Balsemão
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

17h00 – Lançamento de Livros
Céus Negros, Ignacio del Valle, Porto Editora
Pátria ou Morte, Alberto Barrera Tyszka, Porto
Editora
Um lugar chamado Angola, Karla Suárez, Porto
Editora
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
17h30 - MESA 1
“e as insistentes palavras parecem desistir
enquanto avançam”
Eugénio Lisboa
Hélia Correia
Ignácio de Loyola Brandão
Mário Cláudio
Valter Hugo Mãe
José Carlos de Vasconcelos (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
19h30 – Lançamento de livros
O Convidador de Pirilampos, Ondjaki e António
Jorge Gonçalves, Caminho-Leya
Vaicomdeus, SARL, Júlio de Almeida,
Caminho-Leya
Yoro, Marina Perezagua, Elsinore
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
21h30 – Programa A Páginas Tantas (Antena 1)
Ana Daniela Soares, Inês Pedrosa, Patrícia Reis e
Rita Ferro – emissão especial com Karla Suárez
sobre “Liberdade de Expressão”
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
22h30 - Lisbon Poetry Orchestra / Poetas
Portugueses de Agora
Espetáculo integralmente baseado nas obras
finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, de
António Carlos Cortez, Armando Silva Carvalho,
Daniel Jonas, Filipa Leal, Luís Filipe Castro
Mendes, Miguel-Manso, Nuno Júdice e Paulo
José Miranda - viagem pelo imaginário destes
autores, integrando a primeira fase de um
processo que resultará na edição de um trabalho
discográfico com o mesmo título a acontecer
ainda em 2017.
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

DIA 23, QUINTA-FEIRA
10h00 - MESA 2
“Nós só jogamos com as palavras que nos
deram”
Cristina Norton
Ignacio del Valle
Karla Suárez
Teolinda Gersão
Tony Tcheka
Carlos Quiroga (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

12h00 – Lançamento de livros
Entropia , Alexandre Marques Rodrigues,
Teodolito
O Livro Sagrado da Factologia, Rui Zink, Teodolito
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)

12h00 – Lançamento de livros
Animais e Animenos, Rita Taborda Duarte e
Pedro Proença, Caminho-Leya
O Segredo de Vesálio, Jordi Llobregat, Planeta
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)

15h00 - MESA 3
“devo ter cuidado com as palavras”
Alberto Barrera Tyszka
Alexandre Marques Rodrigues
Júlia Nery
Manuel Rui
Raquel Ribeiro
Manuel Alberto Valente (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

15h00 - MESA 6
toda a palavra será sempre um jogo por inventar
Gaspar Hernández
Paula de Sousa Lima
Rita Taborda Duarte
Selva Almada
Tatiana Salem Levy
Henrique Cayatte (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

17h00 – Correntes à conversa
Almeida Faria e Pedro Eiras a propósito dos livros
O Conquistador e Cartas Reencontradas,
Assírio & Alvim
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)

16h00 – Conferência “Raúl Brandão e Vitorino
Nemésio” com Vasco Rosa
×Fundação Dr. Luís Rainha

17h30 - MESA 4
“se as torturarmos as palavras acabarão por
confessar”
Claudia Piñeiro
Germano Almeida
Luís Carmelo
Rui Zink
Pedro Teixeira Neves (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
19h30 – Lançamento de livros
Ei-los que partem, Júlia Nery, Sextante Editora
O Cônsul, Júlia Nery, Âncora Editora
Sísifo, Luís Carmelo, Abysmo
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
21h15 – Lançamento de livros
Autópsia de um mar de ruínas, 9ª ediçãoreescrita, João de Melo, Dom Quixote-Leya
Os Naufrágios de Camões, Mário Cláudio,
Dom Quixote-Leya
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
21h45 – Exibição do documentário Os dias de
Mário Cláudio - Tocata & Fuga, de Jorge Campos
(em colaboração com o Cineclube Octopus)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

DIA 24, SEXTA-FEIRA
10h00 - MESA 5
“sempre tudo esteve escrito desde sempre”
António Brito
António Mota
David Machado
Goretti Pina
Marina Perezagua
Onésimo Teotónio Almeida (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

17h00 – Correntes à conversa
Ignácio de Loyola Brandão e José Carlos de
Vasconcelos
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
17h30 - MESA 7
“apenas a certeza de que nenhum verso salvará
ninguém”
João de Melo
Miguel-Manso
Ondjaki
Sérgio Godinho
Anabela Mota Ribeiro (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
19h30 – Lançamento de livros
A Obsessão da Portugalidade, Onésimo Teotónio
Almeida, Quetzal
O Paraíso, Paula de Sousa Lima,
Casa das Letras-Leya
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
21h30 – Lançamento de livros
Cada vez mais forte o sino, Miguel Marques,
Book Builders
A Literatura na lente de Daniel Mordzinski,
Sesi-SP
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
22h00 - MESA 8
“a única ciência é a realidade que as imagens
inventam”
Alexandra Lucas Coelho
Álvaro Laborinho Lúcio
Clara Ferreira Alves
Jordi Llobregat
José Manuel Fajardo
Francisco José Viegas (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

DIA 25, SÁBADO
10h00 - MESA 9
de um jogo frágil de palavras se faz a literatura
Afonso Cruz
Carlos Morais José
Francisco Conduto de Pina
Marta Bernardes
Mbate Pedro
João Gobern - M
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
12h00 – Lançamento de livros
A Forma das Ruínas, Juan Gabriel Vásquez,
Alfaguara
Quando a TV parava o país, João Gobern,
Matéria-Prima Edições
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
15h30 - MESA 10
“Porque não há nada em vez de tudo?”
Ana Luísa Amaral
António Carlos Cortez
Inês Pedrosa
Juan Gabriel Vásquez
Júlio de Almeida
Onésimo Teotónio Almeida
Maria Flor Pedroso (M)
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)
17h30 – Lançamento de Livros
A Flor Amarela, Anabela Mota Ribeiro, Quetzal
Coração Mais que Perfeito, Sérgio Godinho,
Quetzal
×Cine-Teatro Garrett (sala de atos)
18h30 – Sessão de Encerramento
Entrega dos prémios aos vencedores dos Prémios
Literários 2017: Casino da Póvoa; Correntes d'
Escritas Papelaria Locus; Conto Infantil Ilustrado
Correntes d' Escritas Porto Editora; Fundação Dr.
Luís Rainha Correntes d' Escritas
×Cine-Teatro Garrett (sala principal)

DIA 27, SEGUNDA-FEIRA
18h00 – MESA 11
“escrevo nomeando tudo e tudo transcende o
nome que tem”
Alberto Barrera Tyszka
Claudia Piñeiro
Jordi Llobregat
Ondjaki
Teolinda Gersão
×Instituto Cervantes

Iniciativas
paralelas
•D'Escritas 1 Dia
1
Ana Luísa Amaral
Jaime Rocha
Margarida Ferra
Daniel Mordzinski
Quinta-feira, dia 23
×Casa Manuel Lopes

3
José Manuel Fajardo
Inês Pedrosa
Maria do Rosário Pedreira
Michael Kegler
Quinta-feira, dia 23
×Museu Municipal

2
Afonso Cruz
Ondjaki
Marta Bernardes
Mário Rufino
Quinta-feira, dia 23
×Fund. Dr. Luís Rainha

4
Pedro Teixeira Neves
Margarida Vale de Gato
Uberto Stabile
Alex Gozblau
Sexta-feira, dia 24
×Casa Manuel Lopes

•Instalação Arquitetónica
estrutura colocada em frente ao Cine-Teatro
(projeto do Estúdio Criativo Experimental FAHR
021.3)

•“Quando regresso do mar”
Conversa com Francisco José Viegas, integrado
no Húmus - Festival Literário de Guimarães, que
evoca os 150 anos do nascimento de Raul
Brandão | Moderação de Tito Couto | 25 fev, 17.30
×Sede da Associação Leões da Lapa

•Exposição Correntes d'Escritas:
18 anos - um trajeto de memórias
gráficas
montras de lojas na cidade (roteiro disponível no
Cine-Teatro Garrett)
•Apresentação de excertos do

programa

Todas as Palavras – RTP3
×Cine-Teatro Garrett - Átrio

•Sessões com autores em escolas do 1º
ciclo do ensino básico, E.B. 2/3 e Secundárias

•Estúdio de Luz Natural – Alfredo Cunha
fotografa autores/convidados do Correntes d'
Escritas
×Cine-Teatro Garrett

•Feira do Livro
instalada numa tenda junto ao Cine-Teatro

Biobibliografias
Adélia Carvalho
Adélia Carvalho nasceu em Penafiel, cidade do distrito do Porto.
É licenciada em Educação de Infância, pela Escola Superior de Educação do
Porto.
Conta e escreve histórias para os mais novos.
Adélia Carvalho tem marcado presença nos mais diversos eventos literários
como as Correntes d' Escritas, Festival Literário da Madeira, e Castelo Branco,
Lev-Literatura em Viagens- e, ainda, em representações Internacionais, como
Bologna Children's Book Fair,
Escola Carlitos- Brasil, S.Paulo. Filbo- Feira Internacional del Libro de Bogotá.
Colombia
Em 2016 foi convidada pelo governo da China para Participar na Shangai
International Children's Book Fair.
Em 2013 foi nomeada para o Prémio SPA (sociedade Portuguesa de autores),
com o livro, O Rei Vai à caça.
Livros editados: O Livro dos Medos em 2009, editora Trampolim. 2015,
editora Tcharan; Matilde Rosa Araújo -Um olhar de menina editora Trinta por
uma linha; A Crocodila Mandona, editora Tcharan; Elefante em Loja de
Porcelanas, editora Tcharan; Nadav, editora Tcharan; Era uma Vez um Cão,
editora Tcharan; O Rei Vai à Caça, editora Tcharan; Abrigos, editora Tcharan;
Wonderporto, editora Tcharan; A Inocência das Facas, coletivo, editora
Tcharan; O Espelho, ediciones La fragatina; O Homem da Mala, ediciones La
Fragatina; A Vaca que lia Livros, ediciones La Fragatina
Livros Premiados: 2009-O Livro dos Medos, Menção Especial do Prémio
Nacional de ilustração; 2010-A Crocodila Mandona, Menção especial do
Prémio Nacional de ilustração;
2013-O Rei Vai à Caça, finalista do Prémio Sociedade Portuguesa de Autores;
2015 – Representação no Catálogo Iberoamericano com o livro O rei vai à
caça; 2015-A Inocência das Facas, Prémio VIDArte – A arte contra a violência
doméstica, atribuído pelo governo de Portugal.
Os seus livros estão traduzidos e editados em diversos países tais como, Brasil,
Colômbia, Canadá, Alemanha, Áustria, Suécia, Espanha, Itália, Estados
Unidas da América, Austrália, Coreia do Sul e Vietname.
Adélia Carvalho é ainda fundadora da editora TCHARAN e da Livraria PapaLivros, juntamente com a ilustradora Marta Madureira.

Afonso Cruz
Nasceu, em julho de 1971, na Figueira da Foz e haveria, anos mais tarde, de
viajar por mais de 60 países. Frequentou a Escola António Arroio, a Faculdade
de Belas-Artes de Lisboa e o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira.

Em 2008, publicou o seu primeiro romance, A Carne de Deus – Aventuras de
Conrado Fortes e Lola Benites, ao qual se seguiria, em 2009, Enciclopédia da
Estória Universal, galardoado com o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo
Branco. Em 2011, publicou Os Livros Que Devoraram o Meu Pai (Caminho,
Prémio Literário Maria Rosa Colaço) e A Contradição Humana (Caminho,
prémio Autores SPA/RTP).
Em 2012, foi o autor português distinguido com o Prémio da União Europeia
para a Literatura pelo livro A Boneca de Kokoschka (Quetzal, 2010). Jesus
Cristo Bebia Cerveja (Alfaguara, 2012) foi considerado o Livro Português do
Ano pela revista Time Out Lisboa e o Melhor Livro do Ano segundo os leitores do
jornal Público. Foi eleito, pelo jornal Expresso, como um dos 40 talentos que
vão dar que falar no futuro. Só em 2013, Afonso Cruz publicou Enciclopédia da
Estória Universal – Arquivos de Dresner, O Livro do Ano, O Cultivo de Flores de
Plástico e Para onde Vão os Guarda-chuvas (vencedor do Prémio Autores para
Melhor Livro de Ficção Narrativa), todos publicados pela Alfaguara. Assim,
Mas Sem Ser Assim, livro infantojuvenil ilustrado, foi também publicado em
2013, pela Caminho. Afonso Cruz foi o vencedor do Prémio Nacional de
Ilustração 2014 pela obra Capital (Pato Lógico, 2014). Em 2015, publicou
Flores, vencedor do Prémio Literário Fernando Namora 2016, A Cruzada das
Crianças, Barafunda e Vamos Comprar um Poeta. Em 2016, publicou o seu
mais recente romance Nem Todas as Baleias Voam, finalista do Prémio Livro do
Ano dos Leitores Bertrand e Enciclopédia da Estória Universal: Mil Anos de
Esquecimento.
Assina, desde fevereiro de 2013, uma crónica mensal no Jornal de Letras,
Artes e Ideias sob o título Paralaxe. Além de escrever, é ilustrador, realizador de
filmes de animação e membro da banda The Soaked Lamb.

Alberto Barrera Tyszka
Alberto Barrera Tyszka (Caracas, 1960), até agora inédito em Portugal, é autor
dos romances También el corazón es un descuido (2001), La enfermedad
(Prémio Herralde de Novela 2006) e Rating (2011); dos livros de contos
Edición de lujo (1990), Perros (2006) e Crímenes (2009); e dos livros de
poesia Coyote de ventanas (1993) e Tal vez el frío (2000). Em colaboração
com a jornalista Cristina Marcano publicou a primeira biografia documentada
do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez sin uniforme. Una historia
personal (2005). Licenciou-se pela Faculdade de Letras da Universidade
Central da Venezuela, onde leciona a disciplina de Crónicas. Foi guionista de
séries de ficção para as televisões da Venezuela, Argentina, Colômbia e México.
É colaborador, entre outros, dos jornais El País, Letras Libres, Etiqueta Negra e
Gatopardo e colunista do jornal El Nacional. Vive, desde há alguns anos, no
México.

Alex Gozblau
Alex Gozblau
ilustração para imprensa, pintura, livros ilustrados, banda
desenhada, cinema de animação, publicidade, cartazes, capas de livros e
discos, design gráfico, argumento, bandas sonoras, teatro, rádio. Um punhado
de acasos felizes, alguns prémios, muitos arrependimentos. Tem sido assim
desde 1997.
Ilustração Editorial: Expresso; Público; O Independente; Sábado; Ler; Visão;
Diário de Notícias; Ícon; Livros.

Livros Ilustrados: S. Vicente e Os Corvos, com João Paulo Cotrim (Meiosdarte,
2005); A Ponte do Diabo, com Padre António Fontes (Meiosdarte, 2005);
Romance do 25 de Abril, com João Pedro Mésseder (Caminho, 2007); Xutos &
Pontapés (Tugaland, 2008); Ainda falta muito?, com Carla Maia de Almeida
(Caminho,2009); A Magia do círculo azul, com José Jorge Letria (Texto
Editora, 2010); Era uma vez a República, com José Fanha (Gailivro, 2010);
Sérgio Godinho e as 40 Ilustrações (Abysmo, 2011 – vários autores); Má raça,
com João Paulo Cotrim (Abysmo, 2012); A Lebre de Chumbo, com Carla Maia
de Almeida (APCC,2012); Os Descobridores do Mundo, com Sérgio Luís de
Carvalho (Planeta, 2013); 40 x Abril (Abysmo, 2014 – vários autores); Pelos
olhos dentro (Arranha-céus, 2014 – vários autores); Rembrandt, com Isabel
Zambujal (Levoir, 2015); Eu acredito, com David Machado (Alfaguara, 2015);
Aristides de Sosa Mendes — Um Homem de Coragem com José Jorge Letria
(Pato Lógico, 2015).
Design Gráfico: Editorial Caminho; Edições Asa; Porto Editora; Gailivro;
Abysmo; Teatromosca; Companhia do Chapitô; Byfurcação; Fado Filmes;
Musgo.
Banda Desenhada: Público (com João Fazenda e a solo); Baleia Azul (Março,
com Miguel Rocha); Quadrado; Assírio e Alvim (Vencer os medos, vários
autores).
Cinema de Animação: “A Dama da Lapa”, de Joana Toste – Argumento; "Sem
Dúvida, Amanhã!", de Pedro Brito – Cenários; “Café”, de João Fazenda e Alex
Gozblau – Argumento e Corealização; “Memória de cão”, de João Morais
Ribeiro – Cenários.
Exposições Individuais: Estranhos/Lucky Number (Livraria Arquivo, Leiria,
2009); Alguns trabalhos (Museu Regional de Beja/FIBDB, Beja, 2009); Má
Raça (Mundo Fantasma, Porto, 2010); Má Raça (Fábrica 4A, Lisboa, 2012);
Pontas Soltas (Biblioteca Pública e Arquivo Regional, Ponta Delgada, 2012);
Longe de Casa (Abysmo Galeria, Lisboa, 2014).
Apresentei trabalhos em publicações como Público, O Independente, Sábado,
Expresso, Ícon, Livros, Ler, entre outras. Fui distinguido pelo Clube de Criativos
de Portugal, pela Society for News Design, pela Society of News Design Ibérica
e pela Casa da Imprensa com o Grande Prémio Stuart de Desenho de Imprensa
El Corte Inglés/Casa da Imprensa em 2009. Trabalhei para as editoras
Caminho, Polvo, Quasi, Meios Darte, Asa, Porto, Gailivro, Prisa, Levoir,
Alfaguara fazendo capas e livros ilustrados. Colaborei com várias companhias
teatrais (teatromosca, Companhia do Chapitô, Byfurcação, Musgo) executando
cartazes e todo o material gráfico de promoção. Fui responsável pelo grafismo e
direção de arte da revista 365 durante três anos. Paralelamente à ilustração,
tenho trabalhado como designer gráfico para diversas entidades. Assinei
bandas desenhadas publicadas no jornal Público, quer a título individual, quer
em parceria com João Fazenda e participei com histórias curtas em diversas
compilações. Publiquei “Março”, banda desenhada em parceria com Miguel
Rocha. Escrevi o argumento e corealizei, com João Fazenda, a curta-metragem
de animação “Café”. Fui coargumentista da curta-metragem de animação "A
Dama da Lapa", de Joana Toste, que conta com vários prémios nacionais e
internacionais. Desenhei os cenários para as curtas metragens de animação
"Sem Dúvida, Amanhã!", de Pedro Brito, e “Memória de cão”, de João Morais
Ribeiro, produzidas por Animanostra.

Alexandra Lucas Coelho
Alexandra Lucas Coelho nasceu em 1967, em Lisboa. Estudou teatro e
comunicação na Universidade Nova. Trabalhou dez anos na rádio, como
repórter e editora, e entre 1998 e 2012 no jornal Público, tendo coberto várias
zonas de conflito, sobretudo no Médio Oriente e Ásia Central, incluindo uma
temporada baseada em Jerusalém. Em 2010 fez uma viagem pelo México e
mudou-se como correspondente para o Rio de Janeiro, onde morou até 2014.
Foram-lhe atribuídos vários prémios de jornalismo. Publicou cinco livros de
reportagem-crónica-viagem: Oriente Próximo, Caderno Afegão, Viva México,
Tahrir e Vai, Brasil. Em 2012 lançou o seu primeiro romance, E a Noite Roda,
vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela APE 2012, e em 2014 o
segundo, O Meu Amante de Domingo, que saiu em francês, pelas Éditions du
Seuil. Deus-dará é o seu mais recente romance. Vários dos seus livros estão
publicados no Brasil.

Alexandre Marques Rodrigues
Alexandre Marques Rodrigues nasceu em 1979, em Santos, cidade no litoral
de São Paulo. É formado em Psicologia.
O seu livro de estreia, Parafilias (2014), editado no Brasil pela Editora Record,
foi vencedor do Prémio Sesc de Literatura 2014 na categoria Contos, finalista
do Prémio Jabuti e semifinalista do Oceanos 2015.
Em 2016 publicou Entropia, também na Record, agora editado na Teodolito.
Escreve atualmente o seu próximo romance.

Almeida Faria
Almeida Faria nasceu em 1943. Aos dezanove anos publicou o seu primeiro e
premiado romance, Rumor Branco. Além de romancista, é autor de ensaios,
contos, teatro. Mais recentemente publicou, a partir de um conto seu, o libreto
para a cantata de Luís Tinoco Os Passeios do Sonhador Solitário e O Murmúrio
do Mundo, relato ensaístico de uma viagem à Índia.
Na Universidade Nova de Lisboa ensinou Estética no departamento de Filosofia
e, noutros departamentos, deu cursos de Teoria da Literatura e Psicologia da
Arte. Os seus romances receberam diversos prémios, estão traduzidos em
muitas línguas, são estudados nos mais variados países e sobre eles há livros e
teses universitárias.
Ao conjunto da sua obra foi atribuído o Prémio Vergílio Ferreira da Universidade
de Évora e o Prémio Universidade de Coimbra. Na 16ª edição das Correntes
d'Escritas, Almeida Faria foi o homenageado da Revista Correntes d'Escritas.
Em 2017 é lançada uma nova edição do seu O Conquistador.
Bibliografia do autor:
Rumor Branco, Portugália Editora, Lisboa, 1962 (Prémio Revelação de
Romance da Sociedade Portuguesa de Escritores) - 5ª edição: Assírio & Alvim,
Lisboa, 2012; A Paixão, (início da Tetralogia Lusitana constituída, para além
deste, pelos romances Cortes, Lusitânia e Cavaleiro Andante), Portugália
Editora, Lisboa, 1965 - 12ª edição: Assírio & Alvim, Lisboa, 2013; Cortes,
Publicações Dom Quixote, Lisboa (Prémio Aquilino Ribeiro, da Academia das
Ciências de Lisboa), 1978 - 5ª edição: Assírio & Alvim, Lisboa, 2013;

Lusitânia, Edições 70, Lisboa (Prémio Dom Dinis, da Fundação da Casa de
Mateus) 1980 - 7ª edição: Assírio & Alvim, Lisboa, 2014; Os Passeios do
Sonhador Solitário (conto), Contexto Editora, Lisboa, 1982; Cavaleiro
Andante, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa (Prémio Originais de
Ficção da Associação Portuguesa de Escritores), 1983 - 4ª edição: Assírio &
Alvim, Lisboa, 2014; Do Poeta-Pintor ao Pintor-Poeta (ensaio), prefácio a
Spleen, de Mário Botas, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1988; O
Conquistador, Editorial Caminho, Lisboa, 1990 - 3ª edição, aumentada:
Círculo de Leitores, 1993;
Vanitas, 51, Avenue D´Iéna (conto), in Colóquio Letras, nº 140/141,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1996 - 2ª edição aumentada:
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2007; Vozes da Paixão (teatro),
Editorial Caminho, Lisboa, 1998; A Reviravolta (teatro), Editorial Caminho,
Lisboa, 1999; À Hora do Fecho (teatro), in Retratos de Eça de Queirós, Tormes,
Fundação Eça de Queiroz, Campo das Letras, Porto, 2000; Os Passeios do
Sonhador Solitário (conto e libreto da cantata homónima), Imprensa NacionalCasa da Moeda, Lisboa, 2011; O Murmúrio do Mundo (A Índia Revisitada),
(narrativa de viagem), Tinta-da-China, Lisboa, 2012 - 3ª edição: ibidem,
2012.

Álvaro Laborinho Lúcio
Álvaro Laborinho Lúcio, mestre em Ciências Jurídico-civilísticas pela
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e magistrado de carreira, é
juiz-conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. De janeiro de 1990 a
abril de 1996, exerceu, sucessivamente, as funções de secretário de Estado da
Administração Judiciária, ministro da Justiça e deputado à Assembleia da
República. Entre março de 2003 e março de 2006, ocupou o cargo de ministro
da República para a Região Autónoma dos Açores. Com intensa atividade
cívica, é membro dirigente de várias associações, entre as quais se destacam a
APAV e a CRESCER-SER, de que é sócio fundador. Com artigos publicados e
inúmeras palestras proferidas sobre temas ligados à justiça, ao direito, à
educação, aos direitos humanos e à cidadania em geral, é autor de livros como
A Justiça e os Justos, Palácio da Justiça, Educação, Arte e Cidadania, O
Julgamento – Uma Narrativa Crítica da Justiça – e, em coautoria, Levante-se o
Véu. Agraciado pelo rei de Espanha, com a Grã-Cruz da Ordem de S. Raimundo
de Peñaforte, e pelo Presidente da República Portuguesa, com a Grã-Cruz da
Ordem de Cristo, é membro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa,
exercendo, atualmente, as funções de presidente do Conselho Geral da
Universidade do Minho.
Em 2014 publicou o seu primeiro livro de ficção, O Chamador, e em 2016, O
Homem Que Escrevia Azulejos, ambos publicados na Quetzal.

Ana Gabriela Macedo
Professora Catedrática da Universidade do Minho. Ph.D. Univ. of Sussex,
(U.K). Diretora do Centro de Estudos Humanísticos da Univ. do Minho (20052016); Presidente do Conselho Cultural da UM (2010-14); Coord. do
Programa Doutoral “Modernidades Comparadas. Literaturas, Artes e Culturas”.
Publicações (livros) incluem: Prémios Literários. O Poder das Narrativas/as
Narrativas do Poder, org. AGMacedo, E. Brugioni, J. Passos, Porto:
Afrontamento, 2016; Género, Cultura Visual e Performance, org. AGMacedo &

Francesca Rayner, Braga: Húmus, 2011; AGMacedo, Paula Rego e o Poder da
Visão, 'a minha pintura é como uma história interior', Lisboa: Cotovia, 2010;
Dicionário da Crítica Feminista, eds. Ana Gabriela Macedo & Ana Luísa
Amaral, Porto: Afrontamento, 2005; Género, Identidade e Desejo, org. Ana
Gabriela Macedo, Lisboa: Cotovia, 2002. Projeto em curso:
Framing/Unframing, Resisting. Ways of 'seeing differently'. Women and
Gender in Contemporary art and literature.

Ana Luísa Amaral
Ana Luísa Amaral nasceu em Lisboa, em 1956, e vive, desde os nove anos, em
Leça da Palmeira. Ensinou na Faculdade de Letras do Porto e tem um
doutoramento sobre Emily Dickinson. É autora de mais de duas dezenas de
livros de poesia e livros infantis e traduziu diversos autores para a nossa língua,
como John Updike ou Emily Dickinson. A sua obra encontra-se traduzida e
publicada em vários países, tendo obtido diversos prémios, de que destacamos
o Prémio Literário Correntes d'Escritas, o Premio Letterario Poesia Giuseppe
Acerbi ou o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores.
Na Assírio & Alvim estão publicados os livros Escuro (2014) e E Todavia
(2015).

Anabela Mota Ribeiro
Anabela Mota Ribeiro nasceu no mesmo dia de Brás Cubas, 20 de outubro,
em 1971 (o personagem de Machado de Assis nasceu em 1805). É
licenciada e mestre em Filosofia, pela Universidade Nova de Lisboa.
Jornalista freelancer, colaborou com diversos jornais e revistas. Atualmente,
e desde 2008, escreve para o Público. O género a que mais se tem
dedicado é a entrevista. Trabalhou em rádio e em televisão, como autora e
apresentadora. Organiza e modera debates sobre livros. É curadora da Folia
(do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos). Publicou os livros O
Sonho de Um Curioso (2003), com 14 entrevistas, Este Ser e não Ser –
Cinco Conversas com Maria de Sousa (maio de 2016), Paula Rego por
Paula Rego (novembro de 2016). Desde 2013 que disponibiliza o seu
arquivo, com centenas de artigos, no blog http://anabelamotaribeiro.pt.

António Brito
António Brito nasceu entre as serras do Açor e do Caramulo, no concelho de
Tábua, distrito de Coimbra.
Aos dezoito anos, alistou-se na Força Aérea, nas Tropas Para-quedistas.
Mobilizado para a guerra em Moçambique, participou em algumas das mais
importantes operações militares da Guerra Colonial. Em Moçambique,
escreveu para jornais histórias de homens e de guerra. Depois da
desmobilização licenciou-se em Direito, na Universidade Clássica de Lisboa.
Durante anos foi diretor de empresas multinacionais, formador e consultor, até
se estrear na ficção.
Em 2007, publicou o romance Olhos de Caçador, seguindo-se, em 2009, o
romance O Céu Não Pode Esperar. É também autor dos dois primeiros livros da
série «Sagal»: Um Herói Feito em África e O Profeta do Fim, ambos editados
em 2012.

Irmãos de Armas, o seu mais recente romance, comprovam a sua
extraordinária mestria narrativa e a sua arte de nos envolver numa trama que
combina factos da História de Portugal com elementos romanescos.

António Carlos Cortez
António Carlos Cortez nasceu em Lisboa, em 1976. Poeta, ensaísta e crítico
literário (colaborador permanente do Jornal de Letras e de revistas da
especialidade, como a Colóquio-Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian, e a
Relâmpago, da Fundação Luís Miguel Nava, entre outras publicações), é
professor de Literatura Portuguesa e de Português no Colégio Moderno, em
Lisboa.
É membro da direção do PEN Clube Português, consultor do Plano Nacional de
Leitura, conselheiro para a leitura do Clube UNESCO, doutorando da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa e investigador do CLEPUL em Literatura
Moderna e Contemporânea pela mesma instituição.
Publicou o seu primeiro livro de poesia em 1999 e recebeu, em 2011, o Prémio
da Sociedade Portuguesa de Autores.

António Mota
António Mota nasceu em Baião, em 1957. Foi professor do Ensino Básico.
Em 1979, publicou o seu primeiro livro: A Aldeia das Flores. Em 1983, com a
obra O rapaz de Louredo, ganhou um prémio da Associação Portuguesa de
Escritores.
Em 1990, com o romance Pedro Alecrim, recebeu o Prémio Gulbenkian de
Literatura para Crianças.
Em 1996, com a obra A casa das Bengalas, ganhou o Prémio António Botto.
Em 2004, recebeu o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para crianças e
jovens, na modalidade livro ilustrado, com o livro Se eu fosse muito magrinho.
Tem livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, pela International
Youth Library, de Munique, e Plano Nacional de Bibliotecas do Brasil.
Em 2008 foi agraciado com a Ordemda Instrução Pública.
Foi nomeado para o prémio sueco ALMA- Astrid Lindgren Memorial Award
2015 e 2016.

Aurelino Costa
Aurelino Costa, Argivai, Póvoa de Varzim, 1956.
Obra: Poesia Solar (1992); Na Raiz do Tempo (2000); Pitões das Júnias, com
Anxo Pastor (2002); Amónio (2003), 2ª edição (bilingue, castelhanoportuguês) tradução de Sílvia Zaias (2006); Na Terra de Genoveva (2005);
Domingo no Corpo (2013).
Antologias: A Poesia é Tudo (2004); Na Liberdade – 30 anos – 25 de Abril
(2004); Vento – Sombra de Vozes/ Viento – Sombra de Voces (2004); Son de
Poesia (2005); Os Dias da Criação (2006); Canto de Mar (2005); hotel ver
mar, (bilingue Português-Alemão) tradução de Michael Kegler (2009);

Portuguesia ContraAntologia (2009); Os dias do Amor (2009); Pegadas
(2011); Corté la naranja en dos, tradução de Fernando Reyes (2012); Amado
Amato (2012); A Arqueologia da Palavra e a Anatomia da Língua (2013);
Cunhal/Cem anos/100 palavras (2013); De voz dada, Porta XIII, Amália e os
Poetas (2013); Barricadas de Estrelas e de Luas, Antologia Poética no
Centenário da Primeira Guerra Mundial (2013); Antologia poética Clepsydra
(2014); Chão de Brinco poesia (2016).
Vencedor do prémio Mineiro poético (2011).
Discografia: Na Voz do Regresso, ed. Comemorativa do Centenário de
Nascimento de José Régio, com o Maestro António Victorino D'Almeida
(2001); Confluência CD Áudio, com Alberto Augusto Miranda (2002); Torga –
Poesia, com Victorino d'Almeida (2009).
Colaboração/narração em Miguel Cervantes & las Músicas del Quixote, com
Hespérion XXI, sob a direção de Jordi Savall (2006).
Participação no CD Peiwoh na voz da soprano Arianna Savall com o poema
Harpa e delírio da água, Ed.Alia Vox (2009).
Documentários fílmicos: Dizedor, em Olhar Coimbra (1993); Olhar o Mar
(1993/1995) e Os Braços da Lancha (2015) de Manuel Martins, José Peixoto
e Paulo Pinto.
Cinema: ator em Netto e o domador de cavalos, de Tabajara Ruas, Rio Grande
do Sul – Brasil (2008) e em O tempo e as bruxas, de António Victorino
d'Almeida (2012).
Televisão: Pianíssimo (2006) e Sons do Tempo (2007), RTP1, de António
Victorino D'Almeida.

Carlos Morais José
Carlos Morais José nasceu em Lisboa, em Novembro do ano de 1963.
Frequentou o Liceu Camões e licenciou-se em Antropologia na Universidade
Nova de Lisboa. Findo o curso, porque era realmente a escrita que lhe
interessava, iniciou uma carreira jornalística n'O Século e depois n'O
Independente, “para praticar e se libertar do jargão académico”.
Em 1990, convidado a ocupar o cargo de subdiretor da Revista de Cultura, do
Instituto Cultural de Macau, viajou para Oriente, onde trabalhou como
jornalista em diversos órgãos de comunicação social, tendo regressado por
breves seis meses a Portugal, onde ocupou na agência Lusa o cargo de editor de
Cultura. Deu aulas de Antropologia no Instituto Politécnico de Macau.
Em 2001, tornou-se diretor do jornal Hoje Macau, cargo que ainda hoje ocupa.
Fundou duas editoras, a COD (generalista) e a Livros do Meio (sobre a China),
que têm publicado numerosos volumes, incluindo as Obras Completas de
Wenceslau de Moraes e traduções de alguns poetas da China. Destaca-se a
obra Quinhentos Poemas Chineses, lançada no ano em que se comemoraram
os 500 anos de encontros entre portugueses e chineses.
Publicou o seu primeiro livro, Porto Interior (crónicas), em 1991.
Seguiram-se A Coluna da Saudade (crónicas), A Morte São Quatro Noites
(ficção), Caze – Um Caso de Ópio (banda desenhada), Complexo de Édito
(editorais), Macau – O Livro dos Nomes (poesia), Anastasis (poesia & prosa
poética), Visitações (poesia), Órphão (revista comemorativa do centenário da

Orpheu) e O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja (ficção).
Além dos livros, publicou numerosos artigos em jornais e revistas sobre
diversos temas, da política à religião, da filosofia ao amor. É presença regular,
como comentador, num programa de debate político da Teledifusão de Macau
(TDM).

Carlos Quiroga
Carlos Quiroga nasceu na Póvoa de Varzim em 2003, ano em que pela primeira
vez foi convidado às Correntes d'Escritas. Tinha publicado livros individuais
numa vida anterior na Galiza, e juntando mais alguns noutras parte do mundo
hoje atinge apenas a dezena, entre poesia, narrativa e ensaio: G.O.N.G. – mais
de vinte poemas globais e um prefácio esperançado (1999); Periferias (1999,
prémio Carvalho Calero de narrativa, editado no Brasil em 2006); A Espera
Crepuscular (2002); O Castelo da Lagoa de Antela (1988, teatro, só na Itália
em 2004); O Regresso a Arder (2005); Venezianas (2007, só em Portugal);
Inxalá (2006, prémio Carvalho Calero, em Portugal no 2008, e de novo em
2010, e traduzido a espanhol em 2015); Império do Ar (2013, só no Brasil); A
Imagem de Portugal na Galiza (2016); Peixe Babel (2016). Foi bolseiro da
Gulbenkian, da Universittà Italiana per Stranieri e do ICALP. Fundou revistas
como o Mono da Tinta ou o Máximo, e dirigiu outras como Agália. Tem feito
tradução e investigação, participado em antologias e obras de caráter coletivo
de diversa natureza e até no âmbito visual. É professor de Literatura na
Universidade de Santiago de Compostela.

Clara Ferreira Alves
Clara Ferreira Alves é escritora e jornalista, editora e crítica literária. Licenciada
em Direito pela Universidade de Coimbra, trocou a advocacia pela escrita.
Editora e redatora principal do jornal Expresso onde assina a coluna Pluma
Caprichosa. Fez jornalismo de guerra.
Autora de programas culturais e documentários na televisão e do programa de
comentário político Eixo do Mal.
Membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, do júri do German
Marshall Fund em Portugal e do júri do Prémio Pessoa, o mais importante
prémio português de Artes, Ciências e Humanidades.
Diretora da Casa Fernando Pessoa e da revista literária Tabacaria.
Autora de uma coleção de crónicas, Pluma Caprichosa, das ficções Passageiro
Assediado e Mala de Senhora e de uma coleção de ensaios, Estado de Guerra.
Publicou, em 2014, vários contos.
Publicou, em 2015, o romance Pai Nosso.
Publicará em 2017 um novo livro de ensaios sobre a América com o título USA,
Modo de Usar.

Claudia Piñeiro
Es escritora, dramaturga y guionista.
Nació en el Gran Buenos Aires, Argentina.
En el año 2005 ganó el Premio Clarín-Alfaguara con su novela, Las viudas de
los jueves, que tuvo como jurado a José Saramago, Rosa Montero y Eduardo
Belgrano. La novela fue llevada al cine en el año 2011.
Las grietas de Jara, novela publicada por Alfaguara en 2009, recibió el Premio
Sor Juana Inés de la Cruz 2010, que se otorga en la Feria del Libro de
Guadalajara, México.
En el año 2007, publicó Elena sabe (Alfaguara 2007), que en el año 2010
recibió en Alemania el premio LiBerture Prize.
Tuya (Colihue 2005), fue finalista del premio Planeta 2003. Reeditada por
Alfaguara en el 2008 fue llevada al cine en 2015.
Su novela Betibú (Alfaguara 2011), también fue llevada al cine y se estrenó en
abril el 2014.
Sus dos últimas novelas son Un comunista en calzoncillos0 (Alfaguara, 2013)
y Una suerte pequeña (Alfaguara, 2015).
En febrero de 2014 recibió el premio a la trayectoria en lengua castellana
Rosalía de Castro, que otorga el PEN Club De Galicia.
También editó los relatos para chicos y jóvenes El fantasma de las Invasiones
Inglesas (2010), editorial Norma, Un ladrón entre nosotros (2005), Premio
Iberamericano Fundalectura-Norma 2005 de Colombia, y Serafín, el escritor y
la bruja (2000), seleccionado en el concurso de Editorial Edebé de Barcelona.
Su obra de teatro Un mismo árbol verde recibió el premio ACE 2007 a la mejor
obra de autor nacional, e integró el mismo años las ternas de los premios María
Guerrero y los premios Florencio Sánchez. También estrenó Cuánto vale una
heladera en el marco de “Teatro X la Identidad 2004”, Verona en 2007 que
recibió una mención en el Concurso Emilia de teatro de Humor de Hueney
2006, Morite gordo en el 2008, y Tres viejas plumas, en el 2009.
Es egresada de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires
donde estudió la carrera de dramaturgia.
Fue jurado de los premios literarios de novelas Alfaguara de España, Fondo
Nacional de las Artes.

Cristina Norton
A escritora Cristina Norton nasceu em 28 de Fevereiro de 1948, em Buenos
Aires, Argentina, e reside em Portugal há mais de 40 anos. Desde os 17 anos
que colabora em revistas e jornais literários de diversos países. A sua obra está
publicada em Portugal, no Brasil, no Chile e em Espanha; engloba a poesia, o
romance e o conto. Dos vários títulos que publicou destacam-se O Segredo da
Bastarda, O Afinador de Pianos, O Lázaro do Porto, O Barco de Chocolate
(contos infantis, Prémio Adolfo Simões Müller, 2002), A Casa do Sal e O
Guardião de Livros. Recentemente publicou o romance O Rapaz e o Pombo e
está nomeada para categoria Literatura - Melhor Livro de Ficção Narrativa, dos
Prémios SPA 2017.

Daniel Mordzinski
Daniel Mordzinski. Buenos Aires, 1960.
Conocido como “el fotógrafo de los escritores”, Daniel Mordzinski trabaja desde
hace treinta y nueve años en un ambicioso "atlas humano" de la literatura
iberoamericana. Autor de numerosos libros, Mordzinski expone continuamente
en los museos más importantes de América latina y sus obras están presentes
en las mejores colecciones de fotografía contemporánea. Colabora con el diario
El País y es fotógrafo de importantes Festivales literarios.

David Machado
David Machado nasceu em Lisboa em 1978. É autor do livro de contos
Histórias Possíveis e dos romance O Fabuloso Teatro do Gigante, Deixem Falar
as Pedras e Índice Médio de Felicidade, que recebeu o Prémio de Literatura da
União Europeia e que foi adaptado ao cinema por Joaquim Leitão, prevendo-se
a estreia do filme para o verão de 2017. Em 2005, o seu conto infantil A Noite
dos Animais Inventados recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca, da
Fundação Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso, e desde então publicou
mais cinco contos para crianças, Os Quatro Comandantes da Cama Voadora,
Um Homem Verde Num Buraco Muito Fundo, O Tubarão na Banheira,
distinguido com o Prémio Autor SPA/RTP 2010 de Melhor Livro Infantojuvenil,
A Mala Assombrada e Eu Acredito. Os seus livros estão publicados em Itália,
França, Brasil e Marrocos. Os seus contos foram publicados em antologias e
revistas literárias em Itália, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Islândia,
Marrocos e Colômbia.
Traduziu os livros O Herói das Mulheres, de Adolfo Bioy Casares, e Obrigada
pelo Lume, de Mario Benedetti.

Francisco Conduto de Pina
Francisco Conduto de Pina nasceu em 17 de novembro de 1957, em Bubaque,
uma das Ilhas dos Bijagós, Guiné-Bissau. Estudou artes visuais e belas artes
em Lisboa onde fez também um curso de designer, em 1981. Tem exercido
vários cargos no governo, destacando-se o de Diretor Geral do Turismo, de
Secretário de Estado de Turismo, Ministro do Turismo e Ministro do Turismo e
Ordenamento do Território, atividade a que sempre esteve ligado. Atualmente é
Secretário de Estado da Juventude, Cultura e Desportos da Guiné-Bissau.
É Deputado desde 1994, pelo partido libertador o PAIGC.
Em 1982 foi membro fundador da UNAE, (União Nacional dos Artistas e
Escritores) e é o seu Secretário Geral. Foi produtor e coordenador dos
programas radiofónicos Tempo de Poesia e Música e Som, Rádio Difusão
Nacional, de 1981 a 1985. Em 1989 participou no I Congresso de Escritores
de Língua Portuguesa realizado em Lisboa, juntamente com Vasco Cabral, Tony
Tcheca, Helder Proença e Domingas Samy.
Conduto de Pina foi o primeiro escritor bissau-guineense a ter uma publicação
individual, Garandessa di no tchon (1978), cujo título, em crioulo, significa
mais ou menos "as maravilhas de nossa terra", com prefácio de Pedro João C. G.
Cruz Pires. O opúsculo contém 22 poemas, sendo dois em crioulo, "Strela
negra" e "Lun'Ngada" (luar).
Como muitos outros poetas e escritores de seu país, tem muitos originais na

gaveta. Em 1997, publicou O silêncio das gaivotas, Centro Cultural Português,
Bissau, com 54 poemas, sendo oito em crioulo, prefaciado por Tony Tcheka.
A primeira coletânea de poemas em crioulo publicada na Guiné-Bissau, Kebur
(1996), reproduz cinco poemas de O silêncio das gaivotas, embora às vezes
com títulos ligeiramente alterados. O autor começou a poetar quando tinha
apenas 13 anos de idade. A maior parte da sua poesia está em português, no
entanto, a língua guineense (mais conhecida como crioulo) sempre se faz
presente. Em Palavras suspensas, a despeito de ser um volume de poemas em
português, podemos respigar aqui e ali sinais do crioulo. É o caso de expressões
como prublema ka ten (não tem problema), no poema "Minha terra... minha
pátria", e de N'na ianda (eu estou caminhando), no poema "Eu acredito", entre
outros. Dos últimos quatro poemas, três estão redigidos inteiramente em
crioulo ("Nés nós pali", 'Nhara guiné" e "Djugudés") e um num misto de crioulo e
português ("N'ndjanti tras de ianda"). Na verdade, Conduto de Pina foi dos
primeiros a recorrer ao crioulo.
Além dessas obras individuais, Francisco Conduto de Pina tem poemas nas
antologias Antologia poética da Guiné-Bissau, Editorial Inquérito,
Lisboa,1991, O eco do pranto, Inquérito, Lisboa, 1992, e Kebur - barkafon di
poesia na kriol, INEP, Bissau, 1996. Esta última contém apenas poemas em
crioulo. Os de Conduto de Pina são "Parmaña paradu", "Djubi ku mati",
"Bambaram di ñ korson", "Ña pape" e "Kredu".
Os seus poemas estão publicados em algumas revistas e jornais nacionais e
internacionais principalmente na revista cultural Tcholona e nos jornais Nô
Pintcha, Expresso Bissau e Diário de Bissau. Conduto tem poemas traduzidos
para o russo no quadro de uma coletânea de poetas africanos.

Francisco José Viegas
Francisco José Viegas nasceu em 1962. Professor, jornalista e editor, é
responsável pela revista Ler e foi também diretor da revista Grande
Reportagem e da Casa Fernando Pessoa. De junho de 2011 a outubro de 2012
exerceu o cargo de Secretário de Estado da Cultura do XIX Governo
Constitucional. Colaborou em vários jornais e revistas, e foi autor de vários
programas na rádio (TSF e Antena 1) e televisão (Livro Aberto, Escrita em Dia,
Ler para Crer, Primeira Página, Avenida Brasil, Prazeres, Um Café no
Majestic, A Torto e a Direito, Nada de Cultura). Da sua obra destacam-se livros
de poesia (Metade da Vida, O Puro e o Impuro, Se Me Comovesse o Amor) e os
romances Regresso por um Rio, Crime em Ponta Delgada, Morte no Estádio,
As Duas Águas do Mar, Um Céu Demasiado Azul, Um Crime na Exposição, Um
Crime Capital, Lourenço Marques, Longe de Manaus (Grande Prémio de
Romance e Novela, 2005, da Associação Portuguesa de Escritores), O Mar em
Casablanca e O Colecionador de Erva.
Os seus livros estão publicados na Itália, na Alemanha, no Brasil, na França, na
Colômbia, na República Checa e na Sérvia.

Gaspar Hernández
Gaspar Hernández (1971), o mestre da divulgação psicológica em Espanha, é
escritor e jornalista. Ganhou o Prémio Josep Pla com o romance El silencio
(2009). Também publicou o ensaio jornalístico El ofício de vivir bien. Colaborou
regularmente com os jornais El País, El Periódico de Catalunya e El Punt Avui.

Na TV3, apresentou o programa Bricolage Emocional, e, na Catalunya Rádio,
conduz atualmente L'ofici de viure (O ofício de viver), um programa sobre
psicologia e espiritualidade, Prémio Ciutat de Barcelona, pela sua “inovação e
rigor”, segundo palavras do júri.

Germano Almeida
Germano Almeida nasceu na ilha da Boa Vista em 1945. Licenciou-se em
Direito na Universidade Clássica de Lisboa. Vive em São Vicente onde, desde
1979, exerce a profissão de advogado. Publica as primeiras Estórias na revista
Ponto & Vírgula, assinadas com o pseudónimo de Romualdo Cruz. Estas
«estórias» foram publicadas em 1994 com o título A Ilha Fantástica que
juntamente com A Família Trago, 1998, recriam os anos de infância e o
ambiente social e familiar na ilha da Boa Vista. Mas o primeiro romance
publicado por Germano Almeida foi O Testamento do Sr. Napumoceno da
Silva Araújo, em 1989, que marca a rutura com os tradicionais temas caboverdianos.
O Meu Poeta, 1990, Estórias de dentro de Casa, 1996, A Morte do Meu Poeta,
1998, As Memórias de Um Espírito, 2001 e O Mar na Lajinha, 2004, formam
o que se pode considerar o ciclo mindelense da obra do autor.
O Dia das Calças Roladas, 1992 e Os Dois Irmãos, 1995, têm por base
histórias realmente acontecidas, no ambiente rural de Santo Antão e São Tiago.
Estórias Contadas, 1998, e Dona Pura e os Camaradas de Abril, 1999, o mais
pícaro dos seus romances, Viagem pela História das Ilhas, 2003, Eva, 2006 e
A Morte do Ouvidor, 2010 completam a obra publicada por Germano Almeida
até ao momento.
Tem obras publicadas no Brasil, França, Espanha, Itália, Alemanha, Suécia,
Holanda, Noruega e Dinamarca, Cuba, Estados Unidos, Bulgária, Suíça.

Goretti Pina
Alice Goretti Dias Xavier de Pina, criadora de moda santomense, trabalhou
como professora eventual de Português e secretária do Ministro da Saúde
em São Tomé e Príncipe. Tirou o curso de Formação de Empresários e
integrou a direção da Associação de Jovens Santomenses com Iniciativa
Empresarial até deixar o país. Veio para Portugal no ano de 2000, onde,
além de conciliar os estudos e o trabalho, continuou ligada ao
associativismo e à moda sem nunca abandonar o gosto pela escrita. Em
2003 concluiu o curso de Marketing Internacional para a Indústria do
Vestuário, um ano após ter ingressado no ensino superior. É licenciada em
Direito e pós-graduada em Criminologia. Reside em Lisboa, onde registou a
sua marca Goretti Pina Fashion em 2008. Trabalhou como mediadora
intercultural nos Serviços Públicos (nas áreas de Saúde, Educação e
Intervenção Comunitária) até final de 2013, no MISP (projeto do ACIDI em
parceria com a Câmara Municipal de Loures e o movimento associativo do
Concelho).
Tem poemas publicados na secção de Escrita Criativa da revista Lusófona de
Línguas, Culturas e Tradução, Babilónia, de 2005. Em 1999, com a obra O
amor da filha do angolar chegou à final do Prémio PALOP do Livro/98 em
Maputo. Em 2010 ganhou o concurso Criar Lusofonia, promovido pelo Centro
Nacional de Cultura e pela Direção Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas, com o

projeto No dia de São Lourenço. Publicou em Novembro de 2012 a obra
poética Viagem. Seguem-se diversas participações em antologias poéticas e
em encontros de escritores em Portugal, Brasil e Cabo Verde. Editou em 2013 o
romance No dia de São Lourenço/O encanto do Auto de Floripes. Em Fevereiro
de 2014 aceitou o desafio da CPLP/FAO para madrinha da campanha Juntos
contra a Fome!, iniciativa que visa erradicar a fome nos países da CPLP até ao
ano de 2025. Como tal, tem colaborado nas atividades desenvolvidas nesse
âmbito. Venceu novamente o concurso Criar Lusofonia 2014 com o projeto
Feijão N´Agua, Pagá Dêvê, Lujá Bôtê e outros contos de se ler. Em 2015
colaborou com o projeto Contextos de São Tomé e Príncipe, do grupo HBD
mediante a doação de um conjunto de poemas No leito das asas, À beira do
tempo, agora editado, e cuja receita reverte totalmente a favor de projetos
socias na ilha do Príncipe. Lançou em Abril de 2015 a obra poética A
Respiração dos Dias. É mentora da Campanha Arte Solidária STP, lançada em
Fevereiro de 2016, com o apoio institucional da Embaixada de STP em
Portugal, cujo objetivo é apoiar doentes santomenses de Junta Médica em
Portugal.

Hélia Correia
Hélia Correia nasceu em Lisboa em 1949 e passou a infância e a juventude em
Mafra, terra da família materna, onde frequentou o ensino primário e liceal.
Terminou os estudos liceais já em Lisboa, onde frequentou a Faculdade de
Letras e se licenciou em Filologia Românica. Foi professora do ensino
secundário. Já em 2002 tirou o mestrado em Teatro da Antiguidade Clássica.
A escrita de Hélia Correia tem-se diversificado pelo romance, o conto, a poesia e
a literatura infantojuvenil. Destacam-se, entre outros, os romances Lillias
Fraser e Adoecer, e o livro de poemas A Terceira Miséria, que recebeu o Prémio
das Correntes D'Escritas.
O Prémio Camões foi-lhe atribuído em 2015, reconhecendo a imaginação, o
poder de criação de personagens e o invulgar modo de trabalhar a língua
portuguesa que Hélia Correia tem revelado.

Henrique Cayatte
Henrique Cayatte. Lisboa. 1957.
Designer e ilustrador com um vasto trabalho de design na área editorial, em
museografia e no espaço público. Fundador e autor do design global, editor e
ilustrador do jornal Público até 2000. Coautor do sistema de sinalética e
comunicação da EXPO '98. Foi responsável pelo design dos Pavilhões de
Portugal nas exposições universais na Expo¹98, Hannover 2000 e Aichi 2005
no Japão.
Cocomissário e designer das exposições Cassiano Branco uma obra para o
futuro, Liberdade e Cidadania
100 Anos Portugueses, Engenharia
Portuguesa do Século XX e 1990/2004 Arquitetura e Design de Portugal, na
Trienal de Milão, entre outras. Autor do design das revistas LER - duas vezes -,
Egoísta, Atlântica, Cubo, entre outras publicações.
Design do Diário de Notícias [2006-2007].
Autor do design global do novo Passaporte Eletrónico Português e do Cartão
Único do Cidadão. Presidente do Centro Português de Design entre 2004 e

Abril de 2012. Integrou a direção europeia de design [BEDA The Bureau of
European Design Associations 2008-2012].
Professor convidado da Universidade de Aveiro.

Ignácio de Loyola Brandão
Ignácio de Loyola Brandão nasceu em Araraquara, SP, a 31 de julho de
1936, às 10 horas. Filho de Antônio Maria Brandão, um ferroviário, de
Maria do Rosário Lopes Brandão. Seu avô paterno, José, foi seleiro,
carpinteiro, barbeiro, delegado de polícia e teve um carrossel com o qual
andava pelo interior. O avô materno, Vital, foi no final da vida, porteiro de
grupo escolar e um apaixonado pela política do PSD. ILB fez o curso
primário primeiro em escola particular, em seguida no Colégio Progresso,
instituição católica. Ginásio no Ginásio Estadual Bento de Abreu que se
transformou no Instituto de Educação Bento de Abreu, IEBA, no tempo do
curso científico. Foi para São Paulo aos 21 anos e entrou para o jornal
Ultima Hora, onde ficou até 1966, tendo sido repórter, colunista, editor de
variedades. Em 1966, aos 30 anos, entrou para a revista Claudia, da
Editora Abril, passou pela Realidade, uma das maiores revistas dos anos
60, editou Setenta, a primeira tentativa de se fazer um Vogue brasileiro.
Passou para a Editora Três, fez Planeta durante cinco anos, depois Lui e
Ciência e Vida, organizou coleções de livros. Entre 1979 e 1990 esteve fora
da imprensa, tendo retornado para a direção de Vogue. Seu primeiro livro foi
Depois do Sol, contos, em 1965. Ao completar 49 anos de carreira em
2014, já publicou 41 livros, sendo dois de viagens (Cuba e Alemanha) e o
restante ficção (romances, contos, infanto-juvenis, uma peça teatral). E mais
30 projetos especiais, como histórias de bancos, empresas, clubes de
futebol, teatro, textos para livros de fotografias, sendo o mais recente, sobre
os 100 anos do Grupo Cornélio Brennand. Entre seus livros mais conhecidos
estão o polêmico Zero, que esteve proibido nos tempos da ditadura militar,
Não Verás País Nenhum, O Verde Violentou o Muro, Bebel Que a Cidade
Comeu, Dentes Ao Sol, Cadeiras Proibidas, O Homem Que Odiava
Segunda-feira, O Beijo Não Vem da Boca, O Anônimo Célebre, A Altura e a
Largura do Nada e O Menino Que Vendia Palavras em 2007. Este livro
ganhou o Premio Fundação Biblioteca Nacional como o Melhor Infantil de
2007. Loyola fez roteiros para filmes, teve livros adaptados para teatro e
balé. Viveu na Itália e na Alemanha, tem livros traduzidos para o inglês,
espanhol, alemão, italiano, húngaro, checo, coreano do sul. Recebeu em
2016 o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo
conjunto da obra.
Bibliografia: Depois do Sol, contos, Editora Brasiliense, São Paulo, outubro de
1965, 117 páginas; Bebel que a cidade comeu, romance, Editora Brasiliense,
São Paulo, 1968, 404 páginas. Segunda edição: Editora Codecri, Rio de
Janeiro, 1978, 347 páginas. Terceira edição: Editora Codecri, 1982, 326
páginas. Quarta edição: Global Editora, 1986, 326 páginas. A diferença do
número de páginas se deve a uma reorganização na diagramação e tipografia e
a não a cortes. Edição encadernada do Círculo do Livro, São Paulo, 1985; Os
18 melhores contos do Brasil, Editora Blochm, Rio de Janeiro, 1968. Reuniu
os vencedores do I Concurso Nacional de Contos do Paraná. Participação deste
autor com as histórias Pega ele, Silêncio, Camila Numa Semana e Túmulo de
Vidro; Pega ele, silêncio, Editora Símbolo, São Paulo, 1976, 121 páginas,
Segunda e terceira edições ainda pela Editora Símbolo, 1976. Quarta edição,
Global Editora, 1984; Zero, romance, Editora Brasília/Rio, Rio de Janeiro,

1975, 301 páginas. Segunda edição: Brasília/Rio. Terceira até a oitava edição: Codecri,
Rio de Janeiro, 1979, 285 páginas. Nona edição, Editora Global, São Paulo, 1984. Zero
obteve o 44º lugar entre os 50 ROMANCES DO SÉCULO da revista Manchete de 22 de
agosto de 1988, em um júri formado por oito críticos, ensaístas e escritores. Zero figura
na lista dos CEM LIVROS ESSENCIAIS da literatura brasileira da revista Bravo, edição
especial, 2004; Dentes ao Sol, romance, Editora Brasília/Rio, 1976, 257 páginas.
Segunda edição: Codecri, Rio de Janeiro, 1980, 288 páginas. Terceira edição, Global
Editora, São Paulo, 1985. Edição encadernada do Círculo do Livro, 1986; Cadeiras
Proibidas, contos, Editora Símbolo, São Paulo, 1976, 86 páginas. Terceira e quarta
edições revistas e aumentadas, Codecri, Rio de Janeiro, 1979, 147 páginas, ilustrada por
Luis Trimano. Quinta edição: Global Editora, São Paulo, 1988; Cães Danados, infantojuvenil, Editora Comunicação, Belo Horizonte, 1977, 26 páginas; Cuba de Fidel: Viagem
à Ilha Proibida, reportagem, Editora e Livraria Cultura, São Paulo, 1978, 120 páginas;
Não verás País Nenhum, romance, Editora Codecri, Rio de Janeiro, 1981, 357 páginas.
Da quinta edição em diante, Editora Global, São Paulo; Cabeças de Segunda-Feira,
contos. Editora Codcri, Rio de Janeiro, 1983, 162 páginas; O Verde Violentou o Muro,
reportagem/sensações de Berlim, Editora Global, São Paulo, 1984, 279 páginas. Edição
encadernada do Círculo do Livro, 1986; Manifesto Verde, cartilha ecológica. Primeira
edição brinde do Círculo do Livro, São Paulo, 1985, 48 páginas. Segunda edição, normal
para livrarias, Editora Ground, São Paulo, 1989; O Beijo não vem da boca, romance,
Editora Global, São Paulo, 1985, 483 páginas. Após a quinta edição, 457 páginas
(revisão de texto). Edição encadernada do Círculo do Livro, 1985; O Homem do furo na
mão, contos, Editora Ática, São Paulo, 1985, 80 páginas; O Ganhador, romance, Editora
Global, São Paulo, 1987, 353 páginas. Edição encadernada do Círculo do Livro, 1988.
Reeditado como novo título: A Noite Inclinada; A Rua de Nomes no Ar,
contos/crônicas/sensações. Círculo do Livro, São Paulo, 1988, 195 páginas; O Homem
que espalhou o deserto, infanto-juvenil, ilustrações de Geandré. Primeira edição Editora
Ground, São Paulo, 1989. Segunda edição Editora Global, 1992. Terceira edição, Editora
Global, 1994, 32 páginas; O Menino que não teve medo do medo, infanto-juvenil,
Editora Global, São Paulo, 1995, 48 páginas. Reescrita total de Cães Danados; O Anjo do
Adeus, romance, Global Editora, São Paulo, novembro de 1995, 254 páginas; O Striptease de Gilda, memória de infância, Coleção Memo/ensaio/ficção, Fundação Memorial
da América Latina, 1995, pocket-book, 21 páginas, edição única, esgotada; Veia
Bailarina, depoimento, Editora Global, 1997, São Paulo, 220 páginas; Sonhando com o
Demônio, crônicas, Editora Mercado Aberto, Porto Alegre, pocket-book, 80 páginas; O
Homem que odiava a segunda-feira, As aventuras possíveis, contos, Editora Global, São
Paulo, 1999, 164 páginas; O Anônimo Célebre, romance, Editora Global, São Paulo,
2002, 379 páginas; A Conferência, pocket-book com de um conto só, Edição da Edusc,
Bauru, 45 páginas. Edição brinde que foi distribuída gratuitamente na Bienal do Rio de
Janeiro em 2003; Crônicas selecionadas de ILB, seleção de Cecília de Almeida Salles,
Editora Global, 2004; Cartas/Contos, Editora Iluminuras, São Paulo, edição bilíngüe
português/francês, 120 páginas, formato 22,5 x 29, ilustrado com pinturas e desenhos
de Alfredo Aquino; A Última Viagem de Borges, peça teatral, Editora Global, São Paulo,
171 páginas, 2005; Depois do Sol, edição comemorativa dos 40 anos do livro e de
carreira do autor, acrescido de um making-of de 62 páginas: como o livro foi escrito e
produzido, Editora Global, 2005, 205 páginas no total; O Segredo da Nuvem, infantojuvenil, Editora Global, São Paulo, 2005, 94 páginas; A Altura e a Largura do Nada,
texto/romance, Editora Jabuticaba, São Paulo, 2006, 259 páginas; O Menino que vendia
palavras, infantil, Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 2007, 64 páginas, ilustrações de
Mariana Newlands; O Mel de Ocara, crônicas, Editora Global, São Paulo, 2013, 236
páginas; A Solidão no Fundo da Agulha, memórias, editado pela Fundação Carlos
Chagas, São Paulo, 2013, 167 páginas. Acompanha CD cantado por Rita Gullo; Se é
para chorar que seja de Alegria, crônicas, Editora Global, 2016

Ignacio del Valle
Nasceu em Oviedo em 1971 e reside atualmente em Madrid.
É autor da série de suspense histórica protagonizada pelo emblemático Arturo
Andrade, que integra A arte de matar dragões, O tempo dos imperadores
estranhos, Os demónios de Berlim e Céus negros, todos eles alvo de variadas
distinções literárias.
Escreve colunas de opinião nos diários El Comercio de Gijón e Panamá
América, colaborando com o suplemento El Viajero do jornal El País, entre
outras publicações. Dirige a secção cultural «Afinando los sentidos», da Onda
Cero Radio.

Inês Fonseca Santos
Inês Fonseca Santos (Lisboa, 1979) é jornalista e escritora. Tirou o curso de
Direito (Faculdade de Direito de Lisboa) e fez o mestrado em Literatura
Portuguesa Moderna e Contemporânea (Faculdade de Letras de Lisboa). Na
televisão, trabalhou como jornalista nos programas Sociedade das Belas Artes,
Laboratório (ambos da SIC Notícias), Câmara Clara e Diário Câmara Clara
(ambos da RTP 2), do qual foi editora e apresentadora. Foi ainda responsável
pelos conteúdos editoriais da série documental Tradições – Retalhos da Vida de
um Povo (SIC Notícias). Escreveu os livros de poesia As Coisas e A Habitação
de Jonas (ambos da Abysmo). Escreveu ainda para o Prontuário do Riso (Tintada-China) e colaborou com várias revistas: Ficções, Relâmpago, Textos e
Pretextos, Elle, entre outras. Textos seus figuram em antologias portuguesas e
estrangeiras. Na Casa Fernando Pessoa, coordenou o ciclo Humor de Pessoa
(2013) e, ao longo de 2014, é responsável, com Filipa Leal, pelos debates Os
Espaços em Volta. Mantém o blogue PIM!, onde escreve sobre criações para a
infância.

Inês Pedrosa
Inês Pedrosa nasceu em 1962. Licenciada em Ciências da Comunicação pela
Universidade Nova de Lisboa, trabalhou na imprensa, na rádio e na televisão.
Dirigiu a revista Marie Claire entre 1993 e 1996. Foi diretora da Casa Fernando
Pessoa entre 2008 e 2014. Manteve, durante 14 anos, uma crónica, primeiro
no Expresso e depois no semanário Sol. Participa, semanalmente, nos
programas O Último Apaga A Luz (RTP3), e Um Homem e Uma Mulher, com
Rui Zink, e A Páginas Tantas, com Patrícia Reis e Rita Ferro (Antena 1).
Tem 23 livros publicados, entre romances, contos, crónicas, biografias e
antologias, todos nas Publicações Dom Quixote. A sua obra encontra-se
publicada no Brasil, em Espanha, em Itália, na Alemanha e na Croácia. O seu
romance A Eternidade e o Desejo foi finalista do Prémio Literário PT 2009 e do
Prémio Correntes d'Escritas 2010. Desamparo (2015) e Desnorte (2016) são
os últimos títulos que publicou.
Bibliografia:
Romances (todos publicados pela Dom Quixote): A Instrução dos Amantes;
Nas Tuas Mãos (Prémio Máxima de Literatura); Fazes-me Falta; A Eternidade e
o Desejo; Os Íntimos (Prémio Máxima de Literatura); Dentro de Ti Ver o Mar;
Desamparo.
Mais Ninguém Tem, 1991, infantil, com ilustrações de Jorge Colombo; A

Instrução dos Amantes, 1992, romance; Nas Tuas Mãos, 1997, romance;
Prémio Máxima de Literatura; José Cardoso Pires: Fotobiografia, 1999,
fotobiografia; 20 Mulheres Para o Século XX, 2000, ensaio biográfico; Poemas
de Amor - Antologia de Poesia Portuguesa, Organização e prefácio, 2001,
antologia; Fazes-me Falta, 2002, romance; A Menina Que Roubava
Gargalhadas, 2002, infantil, com desenhos de Júlio Pomar; Fica Comigo Esta
Noite, 2003, contos; Anos Luz: Trinta Conversas para Celebrar o 25 de Abril,
2004, entrevistas; Crónica Feminina, 2005, crónicas; Carta a Uma Amiga,
2005, novela fotográfica, com Maria Irene Crespo; Do Grande e do Pequeno
Amor, 2006, novela fotográfica, com Jorge Colombo; Os Melhores Amigos Contos Sobre a Amizade, Organização e prefácio, 2006, antologia; A
Eternidade e o Desejo, 2007, romance; finalista do Prémio PT 2009 e do
Prémio Correntes d'Escritas 2010; No Coração do Brasil — Seis Cartas de
Viagem ao Padre António Vieira, 2008, livro de viagens, com desenhos de João
Queiroz; Os Íntimos 2010, romance; Prémio Máxima de Literatura; Dentro de
Ti Ver o Mar, 2012, romance; Desamparo, 2015, romance e Desnorte, 2016,
contos.

Isaque Ferreira
Porto, 1974. Bibliófilo. Leitor de poesia.
É uma das vozes mais assíduas nas ”Quintas de Leitura” do Teatro do Campo
Alegre, no Porto. Coordena diversas propostas em que a poesia assume papel
cimeiro, destacando-se os ”Ciclos de Música e Poesia” da Fundação Cupertino
de Miranda, a ”Oficina Locomovente da Poesia” para os Encontros Mário
Cesariny, ambos em V.N. Famalicão, a ”Poesia na Relva”, no Festival de
Paredes de Coura e “três vozes transeuntes nas ruas da poesia” para o Correntes
d' Escritas, na Póvoa de Varzim. Integra os coletivos poéticos ”Caixa Geral de
Despojos” e ”Stand Up Poetry”. Responsável pelo Laboratório de Poesia “para
que alguns a possam amar”. É programador do ”REALIZAR: poesia”, evento
anual de atitudes poéticas, em Paredes de Coura. Curador das exposições “MIL
ANOS ME SEPARAM DE AMANHÃ – viagem ao universo de Mário de Sá
Carneiro no centenário da sua morte”, em Paredes de Coura, e “Reencontro
com Vergílio Ferreira”, para a Feira do Livro do Porto. Participa nos filmes
“Terceiro Pano” de João Filipe Jorge, “Dia de Visita” e a “A Bicicleta” de Luís
Vieira Campos, “As Cartas do Rei Artur”, sobre Cruzeiro Seixas, de Cláudia Dias
Silveira e “Decrescente” de Saguenail. Jurado do Prémio Casino da Póvoa para
o Correntes d' Escritas de 2017. Está a ler.

Jaime Rocha
Jaime Rocha nasceu em 1949. Estudou na Faculdade de Letras de Lisboa.
Viveu em França nos últimos anos da ditadura. Publicou o primeiro livro,
Melânquico (poesia), em 1970. Tem editadas várias obras nos domínios da
poesia, da ficção e do teatro.
Os seus livros de poesia publicados nesta editora, Os Que Vão Morrer, 2000,
Zona de Caça, 2002, Lacrimatória, 2005, e Necrophilia, 2010, constituem
uma tetralogia a que o autor chamou Tetralogia da Assombração. Necrophilia
foi galardoado com o Prémio de Poesia do Pen Clube 2011. Anteriormente, em
2003, havia publicado Do Extermínio, livro que denominou Livro da
Anunciação.
Na prosa, destaca-se, além de A Loucura Branca e Os Dias de Um

Excursionista, o romance Anotação do Mal, vencedor do Prémio de Ficção do
Pen Clube 2008, A Rapariga sem Carne e Escola de Náufragos.
A Relógio D'Água tem vindo, também, a publicar alguns dos seus textos
dramáticos: O Jogo da Salamandra e Outras Peças, 2001, e Azzedine e Outras
Peças, 2009.

João de Melo
João de Melo nasceu nos Açores, em 1949. Licenciou-se em Filologia
Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa e foi professor nos ensinos
secundário e superior. Entre 2001 e 2010, desempenhou o cargo de
conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Madrid.
Com mais de vinte livros publicados (ensaio, antologia, poesia, romance e
conto), tem obras traduzidas em Espanha, França, Itália, Holanda, Roménia,
Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, México e Croácia.
Em 2016, João de Melo recebeu o Prémio Vergílio Ferreira, consagrando a sua
carreira literária.

João Gobern
João Gobern nasceu em Agosto de 1960, na clássica Maternidade Alfredo da
Costa. Viveu em Campo de Ourique – a que regressaria adulto – até ao êxodo
familiar rumo aos Estoris. Cresceu com vista para o mar e com espaço para
futebóis e coboiadas. Estudou até ao momento em que os jornais falaram mais
alto do que o Direito. Começou no jornal A Capital, mudou-se para o Se7e,
assentou praça no Correio da Manhã Rádio. Retornou ao vespertino antes do
desafio de O Independente. Foi diretor do Se7e (1991-1994), transitando
para a Visão. Preparou o lançamento da Focus, onde foi diretor-adjunto. Dirigiu
a TV Guia. Foi o diretor fundador da revista Sábado. Colaborou na Música &
Som, em O Ponto, em O Jornal, no Semanário, na revista Bravo, no Blitz, no
DNA (Diário de Notícias), na Egoísta, no Diário Económico, na Máxima, na
Vogue, no Record, no Correio da Manhã e na Playboy. Escreveu ficção para a
revista do i. Na rádio, passou também pela Rádio Marginal, pela RFM, pela
Rádio Comercial, pela TSF e pela Rádio Energia.
Na televisão, colaborou no Vivámúsica, no Acontece de Carlos Pinto Coelho e
em Teledependentes, sempre na RTP. Para a mesma estação, foi autor de
guiões e pesquisador para emissões especiais. Atualmente, reparte-se pela
Imprensa, pela Rádio e pela TV. Do seguinte modo: colabora no Diário de
Notícias e na revista Notícias Magazine. Na rádio, além de manter a parceria
com Pedro Rolo Duarte na realização e apresentação de Hotel Babilónia
(Antena 1), é autor (no mesmo canal) do programa Bairro Latino. Integra,
desde 2012, o painel de comentadores do programa Trio d'Ataque (RTP3).
Lançou os livros Boca Doce (2006), Pano Para Mangas (2014) e, mais
recentemente, Quando A TV Parava o País, editado pela Matéria-Prima e que
será objeto de uma apresentação na presente edição das Correntes d'Escritas.

João Rios
João Rios é pseudónimo de Manuel Vasques, nascido em 1964, em Vila do
Conde.
Editou os livros: No fogo dos Outros; Este país só ao balcão Pago no ato da
entrega, A Impaciência das cores seguido de Dicionário das Insignificâncias;
Súmula da Negação; O cão dos dedos; Livro das Legendas, Aprendizagem
Balnear, Livros Nómadas do Sangue, O Osso da Tristeza e em coautoria:
Causas da Decadência de um Povo no seu Lar. A lançar nas Correntes
d'Escritas: Arrumação das Pedras. Participou nas antologias: Homenagem a
Julio – Saúl Dias; Poesia à mesa; Sombra de Vozes; Dos Poetas; A musa ao
Espelho – Phatos; Da Gaveta; Divina Música; Diga trinta e três; Do silêncio;
Alquimia del Fuego; Silêncio da Gaveta. Colaborou nas revistas: Espanta
Pardais, Brilho no Escuro, e atualmente, com a revista rasca e vadia, Cru.

João Tordo
João Tordo nasceu em Lisboa em 1975. Licenciou-se em Filosofia e estudou
Jornalismo e Escrita Criativa em Londres e Nova Iorque.
Em 2001, venceu o Prémio Jovens Criadores na categoria de Literatura.
Publicou os romances O Livro dos Homens sem Luz (2004); Hotel Memória
(2007); As Três Vidas (2008), que recebeu o Prémio Literário José Saramago e
cuja edição brasileira foi, em 2011, finalista do Prémio Portugal Telecom; O
Bom Inverno (2010), finalista do prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da
Sociedade Portuguesa de Autores e do Prémio Literário Fernando Namora e
cuja tradução francesa foi selecionada para a 6.ª edição do Prémio Literário
Europeu; Anatomia dos Mártires (2011), finalista do Prémio Literário
Fernando Namora; O Ano Sabático (2013); Biografia Involuntária dos
Amantes (2014), finalista do Prémio Fernando Namora e do Prémio Melhor
Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores; e, mais
recentemente, O Luto de Elias Gro (2015) e O Paraíso segundo Lars D. (2015).
Os seus livros estão publicados em França, Itália, Alemanha, Brasil, Sérvia,
Croácia e Hungria. Trabalha como cronista, tradutor, guionista e formador em
oficinas de ficção

Jordi Llobregat
Jordi LLobregat nasceu em Valência, em 1971, e é um apaixonado da história e
da evolução das cidades. Há vários anos mantém um vínculo especial com
Barcelona, cidade da sua família materna.
Atualmente concilia a escrita com o trabalho à frente de uma empresa dedicada
à realização de projetos de competitividade territorial e desenvolvimento local.
É cocriador do festival de romance Valência Negra. Participou em várias
antologias e pertence ao grupo literário El Cuaderno Rojo.
O Segredo de Vesálio é o seu primeiro romance.

José Alberto Mar
José Alberto Mar é pseudónimo de José Alberto Postiga, nascido em 1977 na
Póvoa de Varzim.

Provém de uma família humilde de pescadores residente no lugar de Caxinas.
Em 1989, concluiu o ensino básico na escola Frei João em Vila do Conde. Ano
em que, com apenas onze anos de idade, por motivos relacionados com
costumes familiares e uma exígua noção da real importância do ensino escolar,
abandona prematuramente a escola e inicia a sua vida laboral como pescador.
Exerceu a profissão até aos 22 anos, afastando-se depois de o mar em algumas
tentativas lhe ter tentado roubar a vida.
O ano de 2005 levou-o até à Suíça Central, onde reside e trabalha até hoje,
exercendo o cargo de Líder de Grupo na área da construção não convencional,
para a qual se formou.
Nos anos de 2011 e 2012 regressa à escola e conclui com aproveitamento o
ensino secundário na escola EPVC.
Considera-se um metamorfoseado, um autodidata, um proativo, um sonhador.
A escrita, confessa, deixou de ser para ele um gozo e passou a ser uma
necessidade.
Entre outras atividades literárias, assina regularmente uma crónica no Jornal
Gazeta Lusófona direcionado à comunidade lusa residente na Suíça Central.
Depois de Palavras Sem Preço, 2014, O Inventário do Sal é (será) a sua
segunda obra editada.

José Carlos de Vasconcelos
Nasceu em Freamunde, em 1940, mas sempre viveu na Póvoa de Varzim, onde
fez a Escola e o Liceu, e muito cedo iniciou a atividade jornalística e cultural,
designadamente dirigindo uma página literária em O Comércio, e publicando o
primeiro livro de poemas, Canções para a Primavera (1960). Depois, estudou
Direito em Coimbra, onde foi, bem como a nível nacional, destacado dirigente
associativo, presidente da Assembleia Magna da Associação Académica, chefe
de redação da Via Latina, fundador e presidente do Círculo de Estudos
Literários, ator do TEUC (Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra),
etc. Foi ainda dirigente do Cineclube e chefe de redação da revista de cultura
Vértice, então, com a Seara Nova, a mais importante do país.
Já licenciado, foi para a redação do Diário de Lisboa, interveio ativamente na
vida sindical (além do mais como presidente da Comissão de Liberdade de
Imprensa) e, como advogado, na defesa de presos políticos e jornalistas. Fez
numerosas sessões de leitura de poesia, em vários pontos do país, só ou
'acompanhado' por Carlos Paredes, como participou em sessões de Canto Livre
com José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Francisco Fanhais e Manuel
Freire, entre outros.
Logo após o 25 de Abril esteve na direção do Diário de Notícias e da informação
da RTP. Na RTP fez também, com Fernando Assis Pacheco, ainda em 1974, o
primeiro programa literário, Escrever é Lutar, e foi, durante muitos anos,
comentador político (na RTP-1 e na RTP-2) - tendo pertencido ainda ao seu
Conselho de Opinião. Foi um dos fundadores, em 1975, do semanário O Jornal
(propriedade dos próprios jornalistas), seu diretor, numa fase em que passou a
ser o de maior expansão do país, e diretor editorial do grupo, que criou várias
outras publicações (como o Sete, o Jornal da Educação, e a História, entre
outras), uma editora, a TSF/ Rádio Jornal, com uma cooperativa de

profissionais de rádio, etc. Foi também fundador e diretor editorial da revista
Visão, que substituiu O Jornal, presidiu à assembleia geral do Sindicato e do
Clube dos Jornalistas - bem como à direção deste último.
Participou em numerosas iniciativas cívicas e integrou nomeadamente, após o
25 de Abril, a Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, no âmbito da
Presidência do Conselho de Ministros, e, mais tarde, o Conselho Geral da
Fundação Calouste Gulbenkian - em ambos os casos até à sua extinção. Foi
deputado, à Assembleia da República, vice-presidente do grupo parlamentar
do PRD, e presidiu à Comissão Parlamentar Luso-Brasileira. Pertenceu à
Comissão de Honra dos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, país a que está
muito ligado.
Tendo criado, em 1981, o JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, quinzenário
único nos países de língua portuguesa, é seu diretor desde o início até hoje; e
também coordenador editorial e colunista da Visão. Integrou o Conselho Geral
da Universidade de Coimbra, o Conselho das Ordens Honoríficas Nacionais, o
Conselho Consultivo do Instituto Camões, etc. Pertence aos conselhos
consultivos para a Língua, e do Centro Cultural de Paris, da Fundação Calouste
Gulbenkian, e editorial da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
Tem dez títulos de poesia, três livros infantojuvenis, um livro de entrevistas
(Conversas com José Saramago, 2011, Ed. JL/Visão) e um livro sobre Lei de
Imprensa/ Liberdade de Imprensa. As suas últimas obras editadas são, de
poesia, O Mar A Mar A Póvoa, com ilustrações de Júlio Resende (2001),
Repórter do Coração, com pintura de Graça Morais (2004), Caçador de
Pirilampos (2007), com ilustrações de Júlia Landolt, todas com a chancela da
ASA, e O sol das palavras (2011, Ed. Modo de Ler), O Mar A Mar A Póvoa II
(2013); e, infantojuvenis, Florzinha, gota de água; Arco, Barco, Berço, Verso,
com novas ilustrações (2010) e A gaivota e o passaroco (2011) - todos Ed.
Gradiva.
Entre outras distinções foram-lhe atribuídos o Prémio Cultura, da Fundação
Luso-Brasileira, para personalidades dos dois países, logo na sua 1ª edição, e
todos os prémios de carreira do jornalismo português: o do Clube Português de
Imprensa; o da Casa de Imprensa; o Manuel Pinto de Azevedo, da Fundação
Século XXI/ O Primeiro de Janeiro; o Gazeta, Prestígio, do Clube de Jornalistas.
E também o Prémio Farnheit 451, da União dos Editores Portugueses, e o Açor
Reconhecimento, do III Encontro Internacional de Imprensa não Diária, nos
Açores. Já em 2017 foi distinguido com o Prémio Vasco Graça Moura de
Cidadania Cultural, instituído pelo Casino do Estoril em homenagem àquele
escritor, no valor de 40 mil euros.
É membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia das Ciências de
Lisboa e da Academia Pernambucana de Letras.
José Manuel Fajardo
José Manuel Fajardo nasceu em Granada em 1957. Foi jornalista e escreveu
livros de contornos históricos até se dedicar por inteiro à ficção literária. O Meu
Nome é Jamaica (publicado em 2011 pela Quetzal) é o seu décimo livro. José
Manuel Fajardo vive atualmente entre Paris e Lisboa.

José-Alberto Marques
Natural de Torres Novas, frequentou a Licenciatura em Direito na Universidade
de Lisboa. Obrigado a abandonar os estudos por razões económicas, exerceu
diversas profissões ao mesmo tempo que fazia o Curso de História. Radicado
em Abrantes desde a década de 1960, foi Professor de Francês e Português na
Escola D. Miguel de Almeida. No estágio à Profissionalização obteve a mais
elevada nota do País, incluindo Açores e Madeira, sendo no ano seguinte
Orientador de estágio. Por Concurso Público assumiu o cargo de Orientador
Pedagógico de várias Escolas do Distrito de Santarém. Além disso nunca
abdicou dos seus ideais políticos, tendo sido preso pela P.I.D.E. e transitou da
Maria Cardoso para a Prisão de Caxias. Foi candidato à Constituinte pelo
M.E.S., não eleito. Das diversas atividades de intervenção cultural e artística,
destaque-se a publicação do 1º Poema Concreto, intitulado Solidão, publicado
por um português, participação no 2º nº da revista Poesia Experimental
(1966), Operação1 (1967). E na Conferência-Objecto (Galeria Quadrante).
Recebeu o 1º Prémio Nacional de Literatura Infanto-Juvenil nas comemorações
dos 20 anos do 25 de Abril., com o livro A Magia dos Sinais (1996). Em 1996
recebeu a medalha da cidade de Abrantes. Ligado ao movimento da Poesia
Experimental Portuguesa desde as suas primeiras manifestações no final da
década de 50, a obra de José-Alberto Marques alia a experimentação
fonossemântica e grafossemântica com um lirismo autobiográfico e uma aguda
consciência social e política. O cotidiano pessoal surge reenviado ao espaço
social coletivo, e a insistente presença de um e de outro são reflexivamente
interrogadas pela materialidade da língua e da escrita. Estas são, por vezes,
objeto de operações de fragmentação e constelação gráfica, mas também de
experimentação narrativa. O autor assume, ainda, a face íntima da
“performance” que atingiu o cume em Belo Horizonte.

Juan Gabriel Vásquez
Nascido em Bogotá, Colômbia, em 1973, vive desde 1999 em Barcelona. É
autor da coleção de contos Los Amantes de Todos los Santos, da compilação de
ensaios El arte de la distorción e dos romances Los Informantes, Historia
secreta de Costaguana e O barulho das coisas ao cair, publicado pela
Alfaguara em 2012. Como tradutor, foi responsável pela tradução de obras de
John Hersey, John dos Passos, Victor Hugo e E. M. Forster, entre outros, e é
colunista do jornal colombiano El Espectador. Os seus livros estão publicados
em 14 idiomas e mais de 30 países, com extraordinário êxito da crítica e do
público. O autor recebeu já várias distinções internacionais, entre as quais o
Prémio Alfaguara em 2011 e o Prémio Impac Dublin em 2014, cujos
vencedores de edições anteriores contam com os nomes de vários Prémios
Nobel. As reputações é o seu quarto romance e por ele recebeu o Prémio da
Real Academia Espanhola em 2014.

Júlia Nery
Júlia Nery, de raízes beirãs, nasceu em Lisboa no século XX e vive numa
aldeia perto de Cascais, onde foi professora do ensino secundário e
deputada à Assembleia Municipal. Publicou a sua primeira obra de ficção
em 1984: Pouca terra… poucá terra... Conciliando o seu trabalho de
professora, de formadora na área específica da Didática da Língua e de
dinamizadora de oficinas de escrita, continuou a publicar obras de ficção e

de teatro: O cônsul, O plantador de naus a haver (Prémio Eça de Queirós,
1994), Na casa da língua moram as palavras, Infantas de Portugal,
Valéria, Valéria, www.morte.com, O segredo perdido, Crónica de Brites,
Aquário na gaiola, Da Índia com amor, os três últimos editados pela
Sextante. Tem obra traduzida em francês e alemão.

Júlio de Almeida
Júlio de Almeida (1940), mais conhecido por «Jujú» é natural de Namibe,
Angola.
Fez estudos liceais no Lubango (1953-1957) e estudou de 1957 a 1961 no
Instituto Superior Técnico em Lisboa. Foi membro da Casa dos Estudantes do
Império. Em 1961 abandonou Portugal para estudar na Alemanha Federal com
bolsa da UGEAN (União Geral dos Estudantes da África Negra sob dominação
colonial portuguesa), onde se licenciou em Engenharia Mecânica (19621968).
De 1968 a 1971 trabalhou como engenheiro em Argel, onde integrou a
delegação local do MPLA e o Centro de Estudos Angolanos. Foi Comissário
Político da Secção Auto (depois Esquadrão de Transportes) na Frente Leste
entre 1971 e 1974.
No mesmo ano, escreve a sua primeira produção literária, a peça de teatro Os
Pioneiros do Futuro, encenada por Elsa Sousa em 4 de fevereiro de 1974, em
Dar es Salaam, e cujos atores foram os pioneiros que então se encontravam na
«Casa Grande».
É cossignatário da Proclamação das FAPLA, na qualidade de Comissário
Político de Esquadrão (1-8-1974). Torna-se mais conhecido do público
angolano quando, exercendo a função de Comissário político entre 1975 e
1976 no Comissariado Político do Estado-Maior General das FAPLA se ocupa
do Departamento de Orientação Ideológica, responsável pelos contactos com a
imprensa, de onde ressaltam os comunicados diários sobre a situação políticomilitar, transmitidos pela Rádio Nacional de Angola.
Foi vice-ministro dos Transportes (1976-1983) e trabalhou na qualidade de
engenheiro entre 1983 e 1992 como diretor de Estudos e Projetos.
Entre os anos 1984 e 2014 foi professor na Faculdade de Engenharia da
Universidade Agostinho Neto. Foi ainda deputado à Assembleia Nacional de
Angola, pelo MPLA, de 1992 a 2003. É membro fundador da Associação
Tchiweka de Documentação.

Karla Suárez
Karla Suárez (Havana, 1969) publicou em Portugal os romances Havana, Ano
Zero (Prix Carbet de la Caraïbe e Grand Prix du Livre Insulaire, em França), A
Viajante e Os Rostos do Silêncio (Prémio de Primeiro Romance, em Espanha).
Também é autora de coletâneas de contos e de livros de viagem. Os seus livros
estão publicados em diversas línguas. Vários dos seus contos foram adaptados
para a televisão e Os Rostos do Silêncio foi adaptado ao teatro em França. Em
2007, foi selecionada entre os 39 mais importantes autores da nova literatura
latino-americana. Depois de Roma e Paris, reside atualmente em Lisboa, onde
é coordenadora do clube de leitura do Instituto Cervantes, sendo também
professora de Escrita Criativa na Escuela de Escritores de Madrid.

Luís Carmelo
Luís Carmelo (Évora, 1954), doutorado pela Universidade de Utreque
(Holanda), fundou e dirige a Escola de Escrita Criativa Online (EC.ON). É autor
de uma vasta obra literária e ensaística (incluindo o Prémio A.P.E. de 1988)
sobre semiótica, teoria da cultura, literatura e expressões contemporâneas.
Bibliografia: Romance - Entre o Eco do Espelho (1986, Peregrinação, BadenLisboa; tradução inglesa parcial, revista New Wave, 20, Universidade do
Colorado, Boulder, USA); Cortejo do Litoral Esquecido (1988, Vega); No
princípio era Veneza (1990, Vega; 2ª edição, 1997, Vega); Sempre Noiva
(1996, Vega); A Falha (1998, Editorial Notícias; 2ª edição, 2001, Planeta
Agostini; 3ª edição, Editorial Notícias; tradução espanhola, La Grieta, 2002,
Hiru Argitaletxea, Hondarribia, Espanha; adaptado ao cinema por João Mário
Grilo em 2002); As Saudades do Mundo (1999, Editorial Notícias); O Trevo de
Abel (2001, Editorial Notícias); Máscaras de Amesterdão (2002, Editorial
Notícias); O Inventor de Lágrimas (2004, Editorial Notícias); E Deus Pegoume pela Cintura (2007, Editora Guerra e Paz); A Dobra do Crioulinho (2013,
Quidnovi).
Conto - O Leme da Intemporalidade em «O Livro das Moedas» (2004, INCM);
A Pé pelo Paraíso (2008, Publicações Europa-América).
Ensaio – A Tetralogia Lusitana de Almeida Faria (1989, Universidade de
Utreque, Holanda; Prémio da Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores,
1988); La Représentation du Réel dans des Textes Prophétiques (1995, Tese
de Doutoramento, Universidade de Utreque, Holanda); Sob o Rosto da Europa
(1996, Pendor; 2ª edição e tradução inglesa, Ontology Of The South, Sul,
Edição dos Encontros de fotografia de Coimbra, 1996); Anjos e Meteoros.
Ensaio Sobre a Instantaneidade (1999, Editorial Notícias); Os jardins da
Voyance - tradução inglesa, The Gardens of vision and the bright Ofélias of the
Douro (álbum-encomenda Os Jardins de Cristal, edição da Porto-2001 e
Roterdão-2001, com o fotógrafo José M. Rodrigues); Islão e Mundo Cristão
(2001, Editora Hugin); Água de Prata (sobre a obra de José M. Rodrigues;
2002); Músicas da Consciência (com prefácio de António Damásio; 2002,
Publicações Europa-América); Órbitas da Modernidade (2003, Editorial
Mareantes); Semiótica – Uma Introdução (2003, Publicações EuropaAmérica); Viragem Profética Contemporânea (2005, Publicações EuropaAmérica); A Comunicação na Rede: o Caso dos Blogues (2008, Magna
Editora); A luz da intensidade. Figuração e estesia na literatura
contemporânea. O caso de José Luís Peixoto (2012, Quetzal); Genealogias da
Cultura (2013, Arranha-Céus).
Drama – Nefertiti (libretto de drama musical de José Júlio Lopes - 2000,
Edisardo, Lisboa); A Falha (argumento para a longa metragem homónima de
João Mário Grilo, 2002, Lisboa).
Poesia - Fio de Prumo (1981, Terramar); Vão Interior do Rio (1982, Atelier
18); Ângulo Raso (1983, Atelier 18).
Outros volumes - Do Milénio e outras crónicas (2000, Casa do Sul); Quase a
Respirar (Um ano de biografia poética aos cinquenta anos de idade; 2004,
Edição de autor).

Manuel Alberto Valente
Manuel Alberto Valente nasceu em Vila Nova de Gaia, em novembro de 1945, e
é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, cidade onde reside.
Depois de uma breve passagem pelo jornalismo, tem dedicado toda a sua vida à
atividade editorial.
Publicou quatro livros de poesia: Cartas para Elina (1966), Viola Interdita
(1970), Os Olhos de Passagem (1976) e Sete (Desen)cantos (1981), estando
representado em diversas antologias nacionais e internacionais. Em 2016
publicou pela Quetzal a sua poesia reunida com o título O Pouco Que Sobrou de
Quase Nada.
Em 2008, foi agraciado pelo governo francês com o título de Cavaleiro das
Artes e das Letras.

Manuel Rui
Nasceu no Huambo, a 4 de Novembro de 1941. Licenciado em Direito, em
Coimbra, foi ministro no governo de transição, em 1975, integrando a
representação de Angola em organismos internacionais como a OUA e a
ONU.
É poeta, contista, dramaturgo, romancista e cronista. Escreveu a letra do Hino
nacional angolano e letras de canções. Participou em filmes, como figurante e
declamando poemas, mas também escrevendo diálogos.
Do espanhol ao mandarim, os seus livros estão traduzidos em mais de doze
línguas. Publicou, em 1977, Sim Camarada!, o primeiro livro de ficção
angolana pós-independência. Quem Me Dera Ser Onda converteu-se num
clássico da literatura escrita em português. O Kaputo Camionista e Eusébio é o
seu mais recente livro.

Margarida Ferra
Nasceu e vive em Lisboa há 39 anos. É licenciada em Ciências da
Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa. Trabalhou numa pizzaria, num jornal, numa galeria de arte
contemporânea, em duas livrarias e no Palácio da Ajuda. Seguiram-se sete
anos de comunicação editorial. Trabalha agora na Casa Fernando Pessoa, onde
se ocupa da comunicação.
Publicou em 2010, na editora &etc, o livro de poemas Curso Intensivo de
Jardinagem, finalista, no ano seguinte, do Prémio Literário Casino da Póvoa.
Em 2013, também com a &etc publicou Sorte de Principiante.
Tem dois filhos, lê mais do que escreve poemas, dedica-se à jardinagem.

Margarida Vale de Gato
Margarida Vale de Gato, n. 1973 em Vendas Novas, ensina Estudos
Americanos e Tradução Literária na Faculdade de Letras, Universidade de
Lisboa. Enquanto tradutora literária, tem publicado versões de vários textos
canónicos de autores de língua francesa e inglesa para português, como Henri
Michaux, Nathalie Sarraute, René Char, Edgar Allan Poe, Christina Rossetti, W.
B. Yeats, Herman Melville, Charles Dickens, Alice Munro, etc. Entre as suas

publicações académicas contam-se a coedição da antologia de ecoliteratura
Natural in Verso (Mariposa Azual, 2015), a coedição do volume Translated Poe
(Rowman and Littlefield, 2014) e o catálogo Edgar Allan Poe em Portugal
(BNP, 2009). É autora dos livros de poesia Mulher ao Mar (Mariposa Azual,
2010, 2013) e Lançamento (Douda Correria, 2016).

Maria do Rosário Pedreira
Maria do Rosário Pedreira é um nome de destaque da geração poética
portuguesa de 1990. É também editora e autora de um romance e vários
livros infantis. Em 2012 publicou pela Quetzal um volume que reuniu a sua
obra poética, e que incluía os livros A Casa e o Cheiro dos Livros, O Canto
do Vento nos Ciprestes e Nenhum Nome Depois; a estes juntou-se um
conjunto de poemas dispersos intitulado A Ideia do Fim, e um prefácio de
Pedro Mexia.
Maria do Rosário Pedreira mantém um blogue muito popular no meio literário e
editorial: Horas Extraordinárias.

Maria Flor Pedroso
Lisboa 1964. Jornalista, licenciatura Sociologia UNL-FCSH.
Rádio Comercial (1984/85), RFM (1987), TSF (1987/97), Antena1
(1997/...).
Enviada especial eleições americanas, espanholas, crise jugoslava e visitas
oficiais. Editora de Política Nacional da Antena1, coordenando eleições e
conduzindo entrevistas políticas semanais (2003/...), retransmitidas na
RTP2.
Bolseira, por concurso, da FLAD (1994) na Boston College of Communication,
bolseira por convite do German Marshall Fund (1996).
Série de entrevistas a protagonistas políticos no extinto CNL, Canal de Noticias
de Lisboa (2000).
Locução de documentários vários para a RTP, entre eles, O Mundo de cá,
Périplo, e Cuidado com a Língua! de José Mário Costa.
As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa na RTP1 (2006/10).
Autoria e apresentação de Hora de Fecho, na RTPN (2009/11).
Leciona desde 2006 Jornalismo radiofónico no ISCEM, em Lisboa.

Marina Perezagua
Marina Perezagua é uma escritora espanhola, nascida em Sevilha, em 1978.
Tem sido elogiada por leitores e críticos pela sua escrita extremamente visual e
desconcertante, que a tornou uma voz única na literatura espanhola
contemporânea. Tendo publicado inicialmente os livros de contos Criaturas
abisales (2011) e Leche (2013), foi o seu primeiro romance, Yoro, de 2015,
com edição portuguesa da Elsinore, que a converteu numa figura consensual
entre a crítica. Os seus contos foram publicados em diversas revistas literárias,
como Electric Literature, Granta (espanhola e britânica) ou Maaboret (em
hebraico). No final de 2016, publicou o seu segundo romance, Don Quijote de

Manhattan: Testamento yankee.
É licenciada em História da Arte e doutorada em Filologia. Vive em Nova
Iorque, onde ensina Espanhol na New York University e noutras instituições. É
praticante de mergulho livre e, em 2015, percorreu a nado o Estreito de
Gibraltar em menos de quatro horas.

Mário Cláudio
Mário Cláudio nasceu no Porto. Ficcionista, poeta, dramaturgo e ensaísta, é
formado em Direito pela Universidade de Coimbra, diplomado com o Curso de
Bibliotecário-Arquivista, da Faculdade de Letras da mesma Universidade, e
Master of Arts em Biblioteconomia e Ciências Documentais, pela Universidade
de Londres.
É autor de uma vasta e multifacetada obra que abarca a ficção, a crónica, a
poesia, a dramaturgia e o ensaio e se encontra traduzida em várias línguas.
Foi galardoado com, entre outros, o Grande Prémio de Romance e Novela da
Associação Portuguesa de Escritores-DGLAB (atribuído duas vezes), o Prémio
PEN Clube, o Prémio Eça de Queiroz, o Prémio Vergílio Ferreira, o Prémio
Fernando Namora e o Prémio Pessoa, sendo igualmente titular de várias
condecorações nacionais e estrangeiras.

Mário Rufino
Mário Rufino, Lisboa, 1975. A carreira académica tem evoluído na área dos
Estudos Portugueses e na área da Linguística. Licenciatura em Língua e Cultura
Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Pós-graduação
em Ensino de Português Língua Segunda/Estrangeira na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Escreveu crítica literária
para o Diário Digital, entre 2011 e 2016. Escreve para a Sábado online.

Marta Bernardes
Marta Bernardes (1983, Porto) licenciou-se em Pintura pela FBAUP em 2006
onde lecionou entre 2010 e 2012.
Aprofundou o seu estudo em artes visuais e multimédia na ESNBA de Paris e
mestrou-se em 2008 em Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura pela UCMMadrid. Atualmente realiza um doutoramento na área da Filosofía Política na
mesma universidade. Foi elemento do serviço educativo do Museo de Arte
Abstracto Español-Cuenca, e membro da coordenação de exposições da
Fundación Juan March - Madrid. Desde 2005 apresenta-se regularmente ao
público tanto com trabalho plástico e audiovisual, como com peças de pendor
performativo-teatral, poético e musical. Apresentou obra em Portugal,
Espanha, Itália, Tunísia, França, Brasil, Marrocos e Canadá. Tem obra em
coleções públicas (ex: coleção MAS-Santander) e privadas (ex: coleção Luciano
Benetton).
Editou: Arquivo de nuvens (Cadernos do Campo Alegre, 2007), Ulises (na
coleção Rato da Europa, Pé de Mosca, 2013), Claviculária (Douda
Correria,2014). A inocência das facas (Tcharan editora, 2015), Achamento,
com Catarina Nunes de Almeida (do lado esquerdo editora, 2015), Barafunda
com Afonso Cruz (Caminho, 2015) e Ícaro (Mariposa Azual, 2016).

É coguionista do filme Bibliografia de João Manso e Miguel Manso, selecionado
para o “Portuguese Waves” no Torino Film Festival. É argumentista, guionista e
corealizadora do filme de animação Palavra, juntamente com Júlio Vanzeler,
com apoio do ICA-Portugal.

Marta Madureira
Marta Madureira nasceu e vive na cidade do Porto. É designer de comunicação
e ilustradora, e docente no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave onde
leciona ilustração na Licenciatura de Design Gráfico e no Mestrado de
Ilustração e Animação.
Foi distinguida com alguns prémios relevantes dentro da sua área, entre os
quais a menção especial Prémio Nacional de Ilustração (2010 e 2011), 1º
prémio 3x3 Magazine of Contemporary Illustration 2012, Prémio SPA –
Sociedade Portuguesa de Autores 2016 na categoria melhor livro infantojuvenil
em coautoria com Inês Fonseca Santos, medalha de prata no concurso Clube de
Criativos de Portugal 2016, presença no catálogo White Ravens 2016 e
medalha de prata na categoria de ilustração no Art Directors Club of Europe
2016.
Conta com cerca de 20 livros ilustrados para a infância com textos de Adélia
Carvalho, Álvaro Magalhães, Ana Luísa Amaral, António Mota, Inês Fonseca
Santos, José Vaz, Manuel António Pina, Vergílio Alberto Vieira, entre outros.
É autora e realizadora, juntamente com Pedro Mota Teixeira, da série de
animação “As Máquinas de Maria” financiada pelo Instituto do Cinema e do
Audiovisual.
É, juntamente com Adélia Carvalho, fundadora da editora Tcharan.

Mbate Pedro
Mbate Pedro (Maputo, 1978) é uma das mais importantes vozes na poesia
moçambicana da atualidade. É autor de três livros de poemas: O Mel Amargo
(AEMO, 2006), Minarete de Medos e Outros Poemas (Índico, 2009). O seu
último livro, Debaixo do Silêncio que Arde (Índico, 2015), foi agraciado com o
Prémio BCI, para o melhor livro publicado em Moçambique e com uma menção
honrosa do Prémio Glória de Sant'Anna (Portugal). Tem os seus textos (poemas
e ensaios) dispersos em várias revistas literárias e jornais e tem colaboração em
diversas antologias.

Michael Kegler
Michael Kegler (*1967 em Gießen, Alemanha) viveu na Libéria e no Brasil, até
aos 10 anos. Na Alemanha frequentou diversos cursos universitários - entre
eles os de literatura brasileira e portuguesa e trabalhou como livreiro no Centro
do Livro e do Disco de Língua Portuguesa, em Frankfurt, onde, em 1999
publicou sua primeira tradução literária. Entretanto verteu diversos escritores
contemporâneos de língua portuguesa, tal como Paulina Chiziane, José
Eduardo Agualusa, Moacyr Scliar, Michel Laub, João Paulo Cuenca, Luiz
Ruffato, Ondjaki, Manuel Jorge Marmelo, André Sant'Anna ou Rui Zink. Em
2014 a sua tradução de Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato foi
distinguida como o prémio de tradução literária de Straelen, Alemanha. Em

2016 recebeu, junto com Luiz Ruffato, o Prémio Internacional Hermann Hesse.
Frequenta as Correntes d'Escritas desde 2003 e em 2009 publicou a antologia
de poesia lusófona hotel ver mar, em homenagem a este festival. Além de
tradutor, considera-se também divulgador e publica, desde 2001, o site
www.novacultura.de sobre literatura dos países de língua portuguesa.

Miguel Marques
Nasceu no Porto, em 1971. Tendo formação na área da engenharia química,
trabalha na indústria têxtil, após breve passagem pelo ensino.
Tem colaborações pontuais em algumas publicações.
Sendo um dos fundadores da associação cultural Cabe Cave, desenvolve
projetos nas áreas do cinema e teatro.

Miguel-Manso
Miguel-Manso nasceu em Santarém, em 1979. Viveu em Almeirim e em
Lisboa. Hoje mora numa aldeia do concelho da Sertã. Estreou-se em 2008 com
o livro Contra a Manhã Burra, e fez sair no mesmo ano Quando Escreve
Descalça-se; Santo Subito, de 2010, pertence, como os anteriores, à coleção
Os Carimbos de Gent, à qual acrescentou outros dois títulos em 2012: Ensinar
o Caminho ao Diabo e Um Lugar a Menos. No mesmo ano publicou Aqui Podia
Viver Gente, com ilustrações de Bárbara Assis Pacheco. Em 2013 publicou
Tojo: Poemas Escolhidos e Supremo 16/70. Persianas, de 2015, marca a
estreia do autor na Tinta-da-china.

Ondjaki
Ondjaki nasceu em Luanda em 1977. Prosador. Às vezes poeta. Corealizou um
documentário sobre a cidade de Luanda (Oxalá Cresçam Pitangas – Histórias
de Luanda). É membro da União dos Escritores Angolanos. Está traduzido em
francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio, sueco e chinês. Prémio
Literário Sagrada Esperança 2004 (Angola) e Prémio Literário António
Paulouro 2004, com e se amanhã o medo (contos); Grande Prémio de Conto
«Camilo Castelo Branco» C. M. de Vila Nova de Famalicão/APE 2007, com os
da minha rua; o Grinzane for Africa Prize – Young Writer 2008 (pelo conjunto
da obra); Prémio FNLIJ Brasil 2010 e, também em 2010, o prémio JABUTI
(Brasil), na categoria Juvenil, com AvóDezanove e o segredo do soviético
(romance); e o Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância, 2012,
com a bicicleta que tinha bigodes. Em 2013, com os transparentes, ganhou o
Prémio José Saramago.

Onésimo Teotónio Almeida
Onésimo Teotónio Almeida nasceu nos Açores (São Miguel), em 1946, e reside
desde 1972 nos Estados Unidos, vivendo entre as margens americana e
europeia do rio que banha as suas ilhas – o Atlântico. Doutorou-se em Filosofia
na Universidade de Brown (Providence, Rhode Island) e aí é catedrático no
Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, lecionando também no
Wayland Collegium for Liberal Learning e no Renaissance and Early Modern
Studies Program da mesma universidade. Divide-se entre a escrita livre

(crónica, conto, teatro, prosemas) e o ensaio, que ocupa o lugar central. Entre
os seus livros mais recentes contam-se: Livro-me do Desassossego (2006),
Aventuras de um Nabogador (2008), Onésimo. Português sem Filtro (2011) e
Quando os Bobos Uivam (2013). No ensaio: De Marx a Darwin – A
Desconfiança das Ideologias (2009), O Peso do Hífen – Ensaios sobre a
Experiência Luso-Americana, Açores, Açorianos, Açorianidade – Um Espaço
Cultural (2011), Minima Azorica. O Meu Mundo é Deste Reino (2014),
Pessoa, Portugal e o Futuro (2014) e Despenteando Parágrafos (2015). É
doutor Honoris Causa pela Universidade de Aveiro.

Paula de Sousa Lima
Paula de Sousa Lima nasceu em Lisboa, filha de pais açorianos, e vive nos
Açores desde os seis anos, com uma passagem por Moçambique. É licenciada
em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Literatura Portuguesa.
Professora do Ensino Secundário, exerceu também funções de docente no
Ensino Superior durante mais de uma década. No âmbito da investigação
académica, publicou artigos sobre literatura, língua e didática em revistas das
especialidades. Mantém, desde há vários anos, uma colaboração assídua e
regular em jornais, com crónicas e artigos sobre literatura e língua. Integra a
Comissão Coordenadora do Plano Regional de Leitura desde 2011. Além de O
Paraíso (finalista do Prémio LeYa em 2016), tem cinco outros romances
publicados: Crónica dos Senhores do Lenho, Variações em Dor Maior, Tempo
Adiado, Os Últimos Dias de Pôncio Pilatos (publicado nesta mesma coleção) e
Mas Deus não Dá Licença Que Partamos.

Pedro Eiras
Nasceu no Porto em 1975. É docente de literatura portuguesa na Faculdade de
Letras desta cidade. Publicou Antes dos Lagartos, Passagem (teatro), Anais de
Pena Ventosa, Estiletes (ficção) e ensaios sobre literatura (in Relâmpago,
Ciberkiosk, JL, A Phala, Século de Ouro). Diversas peças suas foram lidas e
encenadas no Porto, em Coimbra, Bratislava, Nice e Salónica.
Na Assírio & Alvim estão publicados os livros Bach e Cartas Reencontradas de
Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro.

Pedro Teixeira Neves
Nasceu em 1969, em Lisboa. É licenciado em Relações Internacionais. Deu
aulas durante dois anos, em escolas no Algoz e em Portimão. Começou no
jornalismo em 1994, no Semanário. Trabalhou e editou diversas revistas, entre
as quais a Arte Ibérica, a Agenda Cultural de Lisboa e a Magazine Artes, e foi
jornalista residente no programa da RTP2 Câmara Clara. Como escritor,
publicou: Uma Visita a Bosch, romance, Temas e Debates; A Morte Milagreira,
romance, Glaciar; O Sorriso de Mona Lisa, contos, Deriva; Chiasco, poesia,
Quasi Edições; Causas da Decadência de um Povo no seu Lar, Edita-me, com
João Rios, Renato Filipe Cardoso e Rui Tinoco; O Farol Cego, Insubmisso
Rumor; Haikuases, Busilis; Dias Ícaros, poesia, com fotografia de Susana
Paiva; Amor de Perdição, adaptação para crianças, Quasi Edições; Histórias do
Barco da Velha, infantojuvenil, Trinta por Uma Linha; Histórias Tais, Animais e
Outras Mais, infantojuvenil, Caminho; Histórias de Patente, com Tenente e
Outra Gente, infantojuvenil, Caminho; O Rei de Roupa Pouca, infantojuvenil,

Glaciar; Versos de Não Sei Quê, coletânea, infantojuvenil, Trinta Por Uma
Linha; O Livro Que Não Queria Dormir, infantojuvenil, 7 Dias 6 Noites;
Desprovérbios, Palavrices e Algumas Tolices, Apenas Livros/IELT-FCT; Nós, as
Letras, Tropelias & Companhia. Como fotógrafo, venceu três prémios (dois da
Fundação José Saramago, Prémios Retratar um Livro) e trabalhou na revista
Epicur. Editou em 2016 um livro com a chancela do Museu do Fado, Há
Fadistas! - Fotografias de cem casas de fado em Portugal. Editou em 2015 o
livro Rota do Fado, com Orlando Leite, na Esfera dos Livros. Desenvolve
atualmente a adaptação de um conto seu (Moula) a uma curta-metragem de
animação, projeto vencedor do concurso para Curtas-Metragens do ICA –
2014. Responsável pelas capas da coleção de poesia da Insubmisso Rumor.

Raquel Patriarca
Raquel Patriarca (Benguela, 1974) historiadora da escola da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto e autora de livros para crianças, doutorou-se
com uma tese sobre a História do livro infantojuvenil em Portugal entre 1870 e
1940. Bibliotecária, documentalista e investigadora, é também praticante da
assídua mediação de leitura para o público mais jovem. No âmbito da História é
autora de Ambições régias: o declínio do poder municipal, da coleção História
do Porto dada à estampa pela QuidNovi em 2010, de Era Uma vez o Porto, com
ilustrações de Carla Cadete, em 2014, e de Porto com fotografias de Sérgio
Jacques, no prelo, ambos com edição da Verso da História. Para crianças é
autora de A Abelha Zarelha e A Barata Patarata e o Escaravelho Trolaró,
ilustrados por Marta Jacinto, na coleção Livros com Bicho, na chancela
Booklândia de 2012 e 2015, respetivamente. Esta coleção de Livros com
Bicho integrou, entre 2015 e 2016, um projeto de parceria entre o Teatro
Municipal de Vila do Conde, o Conservatório de Música de Vila do Conde e o
Agrupamento de Escolas Afonso Sanches em que as crianças do Infantário dos
Correios e os coros das Iniciações do Conservatório interpretam a obra Contos
Musicais com Bichos composta com base nas aventuras da Abelha Zarelha e
dos seus amigos. Em coautoria: com Ana Luísa Amaral, Joana Espain e José
Ferreira, e com ilustrações de Anabela Dias, assina o livro Doses de Magia, uma
edição conjunta da Associação Vida e da Direção Geral de Saúde; e A Inocência
das Facas, com o texto Canto de Chão ilustrado por Cristina Valadas, uma
edição Tcharan de 2015. É autora do blogue Blankbluebook ou com quantas
palavras se escreve 'escritor'? dedicado às bibliotecas, aos livros e à leitura.
Colabora com as revistas Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, para a
qual desenvolveu um trabalho sobre a História como veículo de identidade
nacional nos livros infantojuvenis portugueses entre 1880 e 1940; A Página
da Educação em que, entre outros, assinou um artigo intitulado Hoje
aprendemos uma palavra feia na Escola: diário de uma leitura de Valter Hugo
Mãe; e E-Fabulations: E-journal of children's literature, onde publicou os
textos: Estrelas, planetas, plutóides e outras esferas do espaço e História
antiga feita hoje que conta a história do Joanete Rabanete com cabeça de
alfinete que era amigo do Chocolate Larate com nome de disparate…

Raquel Ribeiro
Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É escritora e investigadora
doutorada no Reino Unido. Foi colaboradora do Público, bolseira Gabriel
García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Ibero-Americano, na
Colômbia, e da Universidade de Nottingham. É professora na Universidade de
Edimburgo. O seu romance de estreia, Este Samba no Escuro, foi publicado em
2013.

Rita Taborda Duarte
Rita Taborda Duarte nasceu em 1973.
Docente do ensino superior, é atualmente professora da Escola Superior de
Comunicação Social e foi membro da Comissão de Leitura da Fundação
Calouste Gulbenkian.
Colabora regularmente, com crítica de poesia e ensaio, em diversas
publicações, como o site Rol de Livros, da Fundação Calouste Gulbenkian, a
revista de crítica e poesia Relâmpago ou a revista Colóquio-Letras e tem,
também, integrado júris de prémios para originais de literatura infantojuvenil,
obras de poesia e de narrativa.
Publicou cinco livros de poesia, Roturas e Ligamentos (abysmo, 2016), Elogio
de Outono (homem do saco, 2015), Dos sentidos das coisas (Caminho,
2007), Na Estranha Casa de um Outro (Asa, 2005) e Poética breve (black
Sun, 1998), e está representada em diversas antologias.
Em 2003, vence o prémio Branquinho da Fonseca Expresso-Gulbenkian, com
o livro A Verdadeira História da Alice. A partir daí, tem escrito com regularidade
para crianças e jovens, contando com uma dezena de obras publicadas, muitas
delas incluídas no Plano Nacional de Leitura. Animais e Animenos e outros
bichos mais pequenos (2017), com ilustrações de Pedro Proença, é o seu livro
infantil mais recente.

Rui Spranger
Rui Spranger tem dedicado grande parte da sua vida ao teatro e nesta área tem
vindo a exercer funções de ator, encenador, dramaturgista, tradutor, produtor,
formador de atores e diretor artístico. Dedica-se também à poesia como dizedor
e divulgador.
Como ator entrou em mais de 4 dezenas de produções tendo sido dirigido por
encenadores como Guillermo Heras, Castro Guedes, João Luiz, José Martins,
João Cardoso, Fernando Moreira, Paulinho Oliveira, Susana Sá, Bruno
Schiappa, Júlio Cardoso e Manoel Guede Oliva. Participou ainda em cerca de
uma dezena de séries televisivas tendo sido protagonista em 3 destas e foi
dirigido por Carlos César, Henrique Oliveira, Artur Ribeiro, Paulo Grisolli,
Eduardo Gradim, Mabrouk El Mechri, entre outros. Participou ainda em várias
curtas-metragens, onde se destacam Kunta de Ângelo Torres, Acentuado
Arrefecimento Nocturno de Saguenail e Passages de Laurence de Moustier.
Encenou mais de uma dezena de espetáculos de autores como Jean Tardieu, Gil
Vicente, Ricardo Silveira, Rudyard Kipling, Pierre Louÿs, Paulinho Oliveira,
Alonso Ibarrola e da sua autoria. Dirigiu atores como Paulinho Oliveira, Odete
Mosso, Fernando Fernandes (FF), Sílvia Santos, Hugo Torres, Patrícia Candoso,
Isabel Queirós, Rui Pena, Jorge Loureiro, entre outros. Foi ainda assistente de
encenação de Roman Paska e Franco Brambilla.
Atualmente é diretor artístico da Apuro – Associação Cultural e Filantrópica e o
responsável, desde 2003, das noites de poesia do Pinguim Café no Porto.

Rui Zink
Rui Zink (Lisboa, 16.6.61) é escritor, professor e vítima das circunstâncias.
Publicou, entre outros: Hotel Lusitano (1986, reed. Planeta, 2011), Homens
Aranhas (1994, Relógio d'Água), A Realidade Agora a Cores (Re-mix) (1998,
Europa-América), O Suplente (reed. Planeta, 2013), Os Surfistas (E-romance,
2001, Clix/Dom Quixote), Dádiva Divina (2004, Dom Quixote), A Palavra
Mágica (2005, Dom Quixote), A Espera (2007, Teorema), O Destino Turístico
(reed. Teodolito, 2015), O Anibaleitor (reed. Teodolito, 2013), O Amante é
sempre o último a saber (2011, Planeta), A Instalação do Medo (2012,
Teodolito), A Metametamorfose (e outras Fermosas Morfoses) (2014,
Teodolito), OssO (2015, Teodolito).

www.ruizink.net
Selva Almada
Selva Almada, Entre Ríos, Argentina.
Es la autora del libro de relatos El desapego es una manera de querernos
(2015); de la novela de no ficción Chicas muertas (2014); de las novelas
Ladrilleros (2013) y El viento que arrasa (2012); de los relatos Una chica de
provincia (2007) y Niños (2005); y del libro de poemas Mal de muñecas
(2003).
Parte de su obra ha sido traducida al portugués, francés, alemán, turco,
holandés y sueco. Y la novela El viento que arrasa fue adaptada a ópera.
Es una de las voces referentes de la literatura argentina contemporánea.

Sérgio Godinho
Sérgio Godinho nasceu no Porto e aí viveu até aos vinte anos, altura em que saiu
de Portugal. Estudou Psicologia em Genève durante dois anos, antes de tomar a
decisão «para a vida» de se dedicar às artes.
Foi ator de teatro e começou a exercitar a escrita de canções nos finais dos anos
60. É de 1971 o seu primeiro álbum, Os Sobreviventes, seguido de mais vinte
e sete até aos dias de hoje. Sérgio Godinho é um dos músicos portugueses mais
influentes dos últimos quarenta anos. Sobre si próprio disse: «Não vivo se não
criar, não crio se não viver. Essa balança incerta sempre foi a pedra de toque da
minha vida.» O seu percurso espelha, precisamente, essa poderosa interação
entre a vida e a arte. Voz polifónica, Sérgio Godinho levou frequentemente a sua
escrita a outras paragens. Guiões de cinema (Kilas, o Mau da Fita), peças de
teatro (Eu Tu Ele Nós Vós Eles), séries de televisão, histórias infantojuvenis (O
Pequeno Livro dos Medos), poesia (O Sangue por um Fio), crónicas
(Caríssimas Quarenta Canções), entre vários exemplos. Vidadupla, o seu
primeiro livro de contos, é o capítulo anterior desse estimulante itinerário
pessoal.

Tatiana Salem Levy
Tatiana Salem Levy nasceu em 1979. É escritora, tradutora e doutora em
Letras pela PUC-Rio. Publicou o ensaio A experiência do fora: Blanchot,
Foucault e Deleuze. O seu romance A Chave de Casa foi o vencedor do Prémio
São Paulo de Literatura 2008, na categoria Melhor Livro de Autor Estreante, e
finalista dos prémios Jabuti e Zaffari & Bourbon. Está publicado no Brasil, em
Portugal, França, Espanha, Itália e Turquia. O segundo romance, Dois Rios, foi
finalista dos prémios PT e São Paulo de Literatura 2012, estando publicado em
Portugal, no Brasil e em Itália. Publicou dois livros infantis, Curupira Pirapora e
Tanto Mar. O seu mais recente romance, Paraíso, foi publicado no Brasil em
2014, e em Portugal em 2016. Tatiana Salem Levy está entre os 20 melhores
novos escritores brasileiros escolhidos pela prestigiada revista literária Granta.

Teolinda Gersão
Teolinda Gersão estudou nas universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim, foi
leitora de português na Universidade Técnica de Berlim e professora
catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou Literatura Alemã e
Literatura Comparada. A partir de 1995 passou a dedicar-se exclusivamente à
escrita literária. Viveu três anos na Alemanha, dois anos em São Paulo, Brasil, e
conheceu Moçambique, onde se passa o romance A árvore das palavras
(1997). Foi escritora-residente na Universidade de Berkeley em 2004. É
autora de vários livros de ficção, traduzidos em 11 línguas. Foram-lhe
atribuídos os seguintes prémios: por duas vezes o Prémio de Ficção do PEN
Clube (O silêncio, 1981, e O cavalo de sol, 1989), o Grande Prémio de
Romance e Novela da APE (A casa da cabeça de cavalo, 1995), o Prémio
Fernando Namora (Os teclados, 1999), o Grande Prémio do Conto Camilo
Castelo Branco (Histórias de ver e andar, 2002), o Prémio Máxima de
Literatura (A mulher que prendeu a chuva e outras histórias, 2008), o Prémio
da Fundação Inês de Castro (2008), o Prémio Ciranda e o Prémio da Fundação
António Quadros (A Cidade de Ulisses, 2011), o Prémio Fernando Namora
(Passagens, 2014) e o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2017 pelo conjunto da
sua obra. Alguns dos seus livros foram adaptados ao teatro e encenados em
Portugal, Alemanha e Roménia.

Tony Tcheka
O guineense Tony Tcheka (pseudônimo de António Soares Lopes Júnior), poeta,
jornalista e consultor internacional em media e comunicação social, nascido
em Bissau, no bairro de Santa Luzia, é considerado uma referência na literatura
e comunicação social guineense. É autor das obras Noites de Insónia na Terra
Adormecida (Bissau, 1996); Guiné Sabura que Dói, lançado no Brasil em
Novembro de 2008, durante a Festa Literária Internacional de Porto das
Galinhas (FLIPORTO) e em Lisboa (2009); Desesperança no Chão de Medo e
Dor (Mala Posta-Odivelas/2016). Coordenou e participou em cinco antologias
poéticas editadas na Guiné-Bissau: Mantenhas Para Quem Luta (Bissau1977); Momentos Primeiros de Construção (Bissau-1978); Poesia Moderna
Guineense (Lisboa-1990); Eco do Pranto (Bissau e Lisboa-1992); Barkafon
di Poesia na Kriol (Bissau-1997). Em 2016 publicou o livro Os Media na
Guiné-Bissau, (Faculdade de Direito/Lisboa) um estudo que percorre um
período que vai de 1879 a 2013 e vem a juntar-se a outras abordagens feitas
anteriormente pelo autor, na área da comunicação social guineense no pós
independência.

Também animador cultural e social, em muitos momentos da sua vida, Tony
Tcheka, colaborou na dinamização da Casa de Cultura de Bissau e nessa linha,
mais tarde apoiou um grupo de jovens na sua iniciação poetica com a
organização e edição da Antolologia Juvenil Traços no Tempo (2009) que
prefaciou. Cofundador do grupo GREC- Grupo de Ação Cultural e da Revista
Cultural Tcholona. Com mais quatro colegas Miguel de Barros; Spencer
Embaló, Rui Jorge, e Patricia Godinho Gomes, criaram a Cooperativa Corubal
que tem vindo a promover várias atividades culturais, oficinas literárias e uma
editora do mesmo nome, que logo no primeiro ano da sua existência (20142015) publicou 12 obras de autores guineenses.
Cofundador e Vice-Presidente da AEGUI - Associação de Escritores da GuinéBissau, foi ainda Secretário Executivo da UNAE - União de Artistas e Escritores
da Guiné-Bissau que ajudou a criar e presidiu a primeira Associação guineense
de jornalistas - AJGB. Da sua lavra literária muitos trabalhos foram
respaldados no estrangeiro em obras de referência, nomeadamente:
Anthologie Littéraire de l´Afrique de l´Ouest (Paris-França); No Ritmo dos
Tantãs (Brasil); Na Liberdade (Lisboa-Portugal); Rumos dos Ventos (FundãoPortugal); Anna (Alemanha/Livro e DVD); Poesia da Guiné-Bissau (GrãBretanha). Portuguesia-ContraAntologia (100 poetas de língua portuguesa
/Livro e DVD). VERSshuggel – Contrabando de Versos – Poesia de expressão
alemã e portuguesa. Antologia Mundial (100 poetas do mundo). Figura no
Dicionário Temático da Lusofonia (Lisboa-Portugal) e no Além-Mar (LisboaPortugal). Como diretor do jornal Nô Pintcha, fundou e dirigiu o Bambaram, um
suplemento cultural e literário.
O autor tem neste momento duas obras (prosa) em fase de acabamento: Cravos
em Lisboa Mudam Destinos em Bissau e Bissau-Velho e Sonhos Desterrados.
Este projeto conta com o apoio do Centro Nacional de Cultura/Ministério da
Cultura.
Entre prémios e distinções recebidas regista-se: Diploma de Mérito com
Estatueta, do Instituto Superior das Cências da Educação de Lisboa (ISCE.);
Diploma de Mérito Grau de Engenheiro de Almas atribuído pela Sociedade de
Autores Guineenses (SGA) pela contribuição dada à literatura e cultura
guineenses. Recebeu mais três Diplomas de reconhecimento profissional
concedidos pela “SGA”, como jornalista nas áreas de televisão, rádio e
imprensa escrita.
Na sua vasta atividade profissional ressaltam ligações a muitas organizações
internacionais, nomeadamente, UNICEF, Swedish Save de Children, UNESCO,
IRIN (ONU), IPAD, Radiodifusão Nacional da Guiné-Bissau, Jornal Nô Pintcha,
Agência Nacional de Noticias. Como correspondente trabalhou para vários
órgãos, nomeadamente o jornal Publico, Rádio TSF, Voz da América, Voz da
Alemanha, BBC, entre outros. Como consultor independente, entre vários
projetos em que participou, enumeram-se: formador de radialistas e
animadores das Radios Comunitarias enquadrados num projeto liderado pela
INFORMORAC/Neederland em Bissau; Formador de animadores da AMIC;
Formador de Mulheres Líderes em comunicação e visibilidade “Woman can do
it” no Quanza Norte (Angola) e em Luanda “O Género em Jornalismo”. Em
Portugal editou a revista África Lusófona e fez parte da equipa redatorial da
revista Lusografia.
Nos últimos quatro anos, Tony Tcheka, coordenou o eixo da comunicação
social, pública, privada e comunitária, num Programa da União Europeia de
Apoio a Atores Não-Estatais (UE-PAANE).

Uberto Stabile
Uberto Stabile (Valencia 1959)
Poeta, editor, traductor y gestor cultural. Director de Edita, Festival
Iberoamericano de la Edición, la Poesía y las Artes de Punta Umbría y del Salón
del Libro Iberoamericano de Huelva. Fundador de la colección de poesía
bilingüe y del encuentro hispano-luso de escritores Palabra Ibérica. Premio
Valencia de Literatura y Premio Internacional de Poesía Surcos. Editor y director
de la colección de poesía mexicana Aullido Libros. Su poesía ha sido recopilada
bajo el título Habitación desnuda 1977/2007 y sus artículos bajo el título
Entre Candilejas y Barricadas. Poemas suyos han sido traducidos al italiano,
portugués, inglés, búlgaro, turco, lituano, catalán y francés. Es autor de las
antologías: Mujeres en su tinta, poetas españolas en el siglo XXI, Tan lejos de
Dios, poesía mexicana en la frontera norte y de la antología de microrelatos Un
minuto de ternura. En Portugal tiene publicados los libros Só mais uma vez
(Livrododia, Torres Vedras 2007) y Os rapazes rebeldes (Lua de Marfim Editor,
Lisboa 2016).

Valter Hugo Mãe
Valter Hugo Mãe é um dos mais destacados autores portugueses da atualidade.
A sua obra está traduzida em variadíssimas línguas, merecendo um prestigiado
acolhimento em países como o Brasil, a Alemanha, a Espanha, a França ou a
Croácia. Publicou sete romances: Homens imprudentemente poéticos; A
desumanização; O filho de mil homens; a máquina de fazer espanhóis
(Grande Prémio Portugal Telecom Melhor Livro do Ano e Prémio Portugal
Telecom Melhor Romance do Ano); o apocalipse dos trabalhadores; o remorso
de baltazar serapião (Prémio Literário José Saramago) e o nosso reino.
Escreveu alguns livros para todas as idades, entre os quais: Contos de cães e
maus lobos, O paraíso são os outros; As mais belas coisas do mundo e O rosto.
A sua poesia foi reunida no volume contabilidade, entretanto esgotado. Publica
a crónica Autobiografia Imaginária no Jornal de Letras.

Vasco Rosa
Vasco Rosa nasceu em Lisboa em Junho de 1958.
Curador das exposições dedicadas a Raul Brandão pela Câmara Municipal do
Porto em 2017.
Em 2012 publicou A Pedra Ainda Espera Dar Flor. Dispersos 1891-1930 de
Raul Brandão pela editora Quetzal (489 pp.), e em 2017 publicará Paleta de
Palavras. Inéditos, antologia e guia de leitura de Raul Brandão pela editora Eprimatur, e Cinzento e Dourado. Raul Brandão de novo em foco, nos 150 anos
do seu nascimento pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, uma recolha (c.
500 pp.), de setenta artigos sobre o escritor em publicações como Ler. Livros &
Leitores, Colóquio-Letras, Blimunda, O Tripeiro, As Artes entre as Letras,
Guimarães Cidade Visível e Açoriano Oriental.
Escreve habitualmente no Observador desde Agosto de 2014.
Email: vr.janelasverdes@gmail.com
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A· HOTEL AXIS VERMAR

E· FUNDAÇÃO DR. LUÍS RAINHA

Rua da Imprensa Regional
T 252 298 900
www.hotelaxisvermar.com

Rua da Alegria, 10
www.fundacaoluisrainha.net/

B· DIANA BAR
Avenida dos Banhos
T 252 618 703
biblioteca@cm-pvarzim.pt

C· CASINO DA PÓVOA
Avenida dos Descobrimentos
T 252 690 888
www.casino-povoa.com

D· CINE-TEATRO GARRET
Rua José Malgueira, 1-15
T 252 090 210
cine-teatrogarrett@cm-pvarzim.pt

F· CASA MANUEL LOPES
Avenida Mousinho de Albuquerque, 68
T 252 619 324

G· POSTO DE TURISMO
Praça Marquês de Pombal
T 252 298 120
pturismo@cm-pvarzim.pt

H· MUSEU MUNICIPAL
Rua Visconde de Azevedo, 17
T 252 090 002
museu@cm-pvarzim.pt
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