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Siza abre 21.° Correntes d'Escritas e Hélia homenageada 
FOTO CAMARA MUNICIPAL DA POVOA DE VARZDVI Cem escritores, de 14 nacionalidades, esta-

rão presentes na 21.a edição do Correntes 
d'Escritas - Encontro de Escritores de Expres-
são Ibérica, que a Póvoa de Varzim acolhe de 
15 a 23 de Fevereiro e Lisboa recebe no dia 24 
para a habitual última mesa de debate, no Ins-
tituto Cervantes; Clara Usón, Elisa Lucinda, 
Juan Gabriel Vásquez, Mário Delgado Apa-
raín e Patrícia Portela são os autores convida-
dos deste ano. No intenso e heterogéneo pro-
grama estão contempladas as mesas, a Fei-
ra do Livro, exposições, cinema, sessões nas 
escolas, acções de formação dirigidas a pro-
fessores bibliotecários (em colaboração com 
a Rede de Bibliotecas Escolares) e a residên-
cia D'Escritas 1 Dia, mas também uma con-
versa e trocas de impressões na Universida-
de Sénior. E, claro, durante a sessão de abertu-
ra o anúncio dos premiados, bem como o lan-
çamento da 19.a Revista Correntes d'Escritas 
que este ano homenageia Hélia Correia - "que 
já ganhou um Prémio Literário Casino da Pó-
voa e faz parte também daqueles escritores 
que quase sempre estão connosco no even-
to", destacou o vice-presidente e vereador da 
Cultura da autarquia organizadora e anfitriã 
do evento. Luís Diamantino, na apresentação 
do encontro, destacou como grande novida-
de desta edição a presença de escritores ca-
talães: "A literatura catalã estará cá em grande 
com exposições, participação de escritores 
em mesas e o Instituto Ramon Llull", um no-
vo parceiro do Correntes. Também Óbidos foi 
convidada a estar presente pois "quanto mais 
cidades que se dedicam aos livros estiverem 
envolvidas, mais importante será e mais força 
teremos todos em conjunto", assegurou. 
A Álvaro Siza Vieira caberá proferir a Confe-
rência de Abertura, um dos pontos altos do 
encontro de escritores: "Álvaro Siza Vieira é 
um artista também. Virá falar sobre a arqui-
tectura, a arte e a literatura porque tudo se to-
ca", assegurou Luís Diamantino. 
Este ano, o Correntes d'Escritas irá a duas fre-
guesias do concelho, numa acção designada 
Correntes Itinerantes, e sobre a qual Luís Dia-
mantino referiu que "o ano passado, levámos 
uma mesa de poesia à Vila de São Pedro de Ra-
tes e a sala estava cheia. Nunca pensámos que 
num local onde as pessoas trabalham no cam-
po aparecesse tanta gente. As pessoas partici-
param, fizeram perguntas, gostaram daquilo 
que viram e ouviram e falaram sobre literatura 
e poesia. Por isso, este ano, iremos novamente 
a Rates e também a Navais, e no próximo ano, a 
uma nova freguesia. Esta é uma forma, além de 
levarmos escritores a todas as escolas do con-
celho, de levarmos cada vez mais a literatura, o 
livro e a poesia a todas as freguesias". 
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Na apresentação do Correntes de 2020 este-
ve presente Iolanda Batallé, directora do Ins-
tituto Ramon Llull, referiu que "é muito impor-
tante para a literatura catalã estar aqui porque 
apaixonamo-nos por uma literatura através 
das pessoas que a mostram". Neste sentido, re-
velou que "este ano, vão participar no Corren-
tes d'Escritas os escritores catalães Marta Or-
riols, Melcior Comes, Najat El Hachmi e Tina 
Vallés". Serão os representantes da literatura 
catalã para que "os leitores portugueses pos-
sam conhecê-los, estar com eles, e depois inte-
ressarem-se pela sua literatura que, em alguns 
casos, está traduzida em Português". A partici-
pação do Instituto Llull no Correntes vai per-
mitir o encontro com editores portugueses e 
dar a conhecer como colaboram na tradução 
da literatura catalã. 
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Iolanda Batallé, Luis Diamantino 
e André Sousa Pereira 

Para Ilanda Batallé "dar a conhecer uma lite-
ratura, uma cultura, uma língua, neste caso 
a catalã, ao mundo não só leva pessoas a vá-
rios pontos do mundo como leva o mundo à 
Catalunha para conhecê-la, as suas pessoas 
e experiências literárias". 
André Sousa Pereira, do Casino da Póvoa, 
afirmou que "é uma honra para o Casino es-
tar umbilicalmente ligado ao Prémio Literá-
rio de um evento que é o ex-líbris da Póvoa 
de Varzim". Recorde-se que, nesta edição, o 
Prémio Literário Casino da Póvoa irá pre-
miar uma obra literária de prosa, na catego-
ria de novela/romance. 
Apesar de o Correntes d'Escritas acontecer 
em vários espaços, é no auditório do Cine-
-Teatro Garrett que as mesas redondas se 
realizam. 

Obras finalistas ao Prémio Literário Casino da Póvoa 
«A Transparência do Tempo», Leonardo Padura 
«Bilac vê estrelas», Ruy Castro 
«Cair para dentro», Valério Romão 
«Ecologia», Joana Bértholo 
«Estuário», Lídia Jorge 
«Fabián e o Caos», Pedro Juan Gutiérrez 
«Memórias Secretas», Mário Cláudio 
«Ninguém Espera por Mim no Exílio», João Paulo Sousa 
«0 Bebedor de Horizontes», Mia Couto 
«0 Centro do Mundo», Ana Cristina Leonardo 
«0 Invisível», Rui Lage 
«0 Nervo Ótico», Maria Gaínza 
«Pátria», Fernando Aramburu 
«Sua Excelência, de Corpo Presente», Pepetela 
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«Cintilações: 
obras maiores do 

século XX português 
na coleção Ilidi° Pinho» 

Espaço João Espregueira Mendes 
- Museu do Futebol Clube do Porto 

Visita: 4 de Fevereiro, 17h30 
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«ZINC (Cristo com Espelho)», 
de Amadeo Souza Cardoso. 1917 

Directora: Nassalete Miranda 
29 Janeiro de 2020 

No 2591 Preço: 2 euros 
Quinzenalmente às quartas  
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ENTRE... TANTO 1  PÁG 27 

PUBLICAÇÃO RECONHECIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COMO DE INTERESSE CULTURAL E LITERÁRIO 

"A Arte é o meu oxigénio" 
Margarida António nos 30 anos de vida artística 
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LITERATURA  1Págs.4 e5.8 e9 

O lirismo 
simbólico e 
demiúrgico de 
Natércia Freire 
Por: Domingos Lobo 

O Homem 
do Saco 
de Cabedal 

Por: Ramiro Teixeira 

TEATRO I  Págs 18e Ir, 

"O teatro 
semiprofissional 
do Porto I Arte, activismo 
e experimentalismo 
nos anos 70 e 80" 

Livro de Luisa Marinho e Mário Moutinho 
Prefácio de Manuela de Melo 

CIÊNCIA I hàR 

Na terra 
do Almada 
(S. Tomé) 

Por: Carlos Fiolhais 

EM NOTÍCIA I PÁG 24 

Álvaro Siza Vieira 
abre 21.0  Correntes «Escritas 
O arquitecto mais premiado de Portugal é o orador da Conferência de Abertura do encontro 

na Póvoa de Varzim que recebe 100 escritores entre 15 e 23 de Fevereiro 


