
O El Corte Inglés entende, por herança do seu fundador, que deve retribuir à sociedade uma parte do que dela recebe. Neste sentido, criou a marca 
Âmbito Cultural, que visa a organização e a promoção de actividades culturais e artísticas, bem como a difusão de valores culturais junto dos 
cidadãos, contribuindo para o seu desenvolvimento e enriquecimento pessoal e, colectivamente, para o progresso da sociedade em que se insere.

Actividades de Âmbito Cultural e outras que nem tantoN.º 8 – AGO/SET/OUT 2019

editorial 
por Susana Santos 

Construímos, a cada dois meses, este . 
Fazemo-lo com a pretensão de redistribuir pedaços 
de sabedoria, como nota Bagão Felix na sua crónica. 
Às vezes parece impossível. Parece que estamos 
condenados a empurrar permanentemente uma  
pedra para o cimo da colina, como Sísifo. E no entanto 
atrevemo-nos, uma e outra vez, a insistir.
Insistimos porque nascemos numa pátria com 
sonhos maiores do que ela própria. Sonhos que 
cabem no labirinto da mente de Eduardo Lourenço. 
Insistimos porque sabemos que existem “Homens 
todos brancos que abrem a cabeça / À procura dessa 
pedra definida / Homens de cabeça aberta exposta 
ao pensamento / Livre. Que vêm devagar abrir /  
Um lugar onde amanheça. / Homens que se sentam 
para ver uma manhã / Que escavam um lugar /  
Para a saída.”
Homens, como Daniel Faria, o autor deste excerto, 
que são “lugares mal situados” e cuja vida lhes 
sobreviveu e continua a vibrar nos seus versos,  
nas pedras que esculpiram ou em cordas de violinos. 
Insistimos na História, nas histórias ocultas deste 
mundo, destapadas por Vitor Teixeira, e nas outras, 
onde procuraremos saber mais sobre a beleza  
e a arte. Insistimos na ética e nos paradoxais  
becos da liberdade, como na reflexão de Álvaro 
Laborinho Lúcio.
Enfim, insistimos no convite para si, caro leitor.  
Para que se junte a nós e nos ajude a construir  
um lugar de amanheceres, de recomeços, de novas 
páginas e de novas notas. Junte-se a nós neste 
lugar de escavação, de descoberta e de deslumbra-
mento. Inscreva-se e traga a cabeça aberta.

Ainda há tempo  
para entrar nos jardins  
da memória e da utopia
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abertura Lisboa
conferência 

Histórias inéditas  
sobre Constantin  
Brancusi 
com Álvaro Lobato de Faria  
e Sofia Marçal
24 SET — 18H30 
SALA ÂMBITO CULTURAL  LISBOA — PISO 6

filme 

O Labirinto da Saudade 
de Miguel Gonçalves Mendes
apresentado por Miguel Real
18 OUT — 18H30  
SALA ÂMBITO CULTURAL  LISBOA — PISO 6

Que traumas nos definiram enquanto povo? Quem 
somos? O que fizemos? Que atrocidades comete-
mos? Quais os caminhos que podemos seguir? Estas 
questões são o ponto de partida para “O Labirinto 
da Saudade”, um documentário sobre uma “nação 
condenada desde a sua origem a esgotar-se em 
sonhos maiores do que ela própria” mas também a 
celebração da vida e obra de um dos maiores autores 
da cultura Portuguesa. Narrado e protagonizado pelo 
próprio Eduardo Lourenço, o documentário percorre 
os corredores da sua memória e da história de Portu-
gal. Pelo caminho, cruza-se com fantasmas do nosso 
passado e amigos do seu presente – figuras marcan-
tes da cultura lusófona como Álvaro Siza Vieira, José 
Carlos Vasconcelos, Diogo Dória, Gonçalo M. Tavares, 
Lídia Jorge, Ricardo Araújo Pereira, Pilar del Rio, Ra-
malho Eanes, Jorge Sampaio e Gregório Duvivier, que 
assumem o papel de interlocutores e condutores das 
reflexões escritas no livro.

Entrada, há mais de meio século, no património da 
arte mundial, a obra de Constantin Brancusi suscita 
ainda hoje amplas discussões e exegeses. Tal como 
em torno de qualquer obra-prima – capaz de mudar 
os critérios estéticos e os marcos de referência na 
compreensão do gesto artístico –, houve inúmeros 
comentários entusiastas e tentativas cada vez mais 
assíduas de decifrar uma mensagem e um estilo que 
ultrapassaram a sua época, o que faz com que o tema 
do evento seja inédito e desafiador. Neste sentido, 
poucos sabem que, entre os primeiros artistas que 
Constantin Brancusi conheceu após a sua chegada a 
Paris, encontrava-se o Amadeo de Sousa-Cardoso, e 
que entre os dois nasceu logo uma rica amizade.  

Álvaro Lobato de Faria é licenciado em Matemáticas Puras 
e Matemáticas – Ramo Educacional pela Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa. É fundador e Diretor-
Coordenador, desde 1993, do MAC – Movimento Arte 

Contemporânea. A sua atividade estende-se igualmente à 
crítica de arte, tendo publicado diversos textos e artigos, 

e realizado dezenas de palestras a convite das mais 
prestigiadas instituições nacionais e internacionais com 

quem tem estabelecido parcerias e intercâmbios culturais.

Sofia Marçal é Curadora, Museóloga e Coordenadora de 
galerias de arte nomeadamente a Sala do Veado, do Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência. Desempenhou 
os cargos de Diretora e responsável pela galeria de arte 

Galeriarmazem (2005-2007). Obras publicadas: O que é a 
inovação em Arquitectura (Caleidoscópio, Lisboa, 2016 - com 

Filipa Roseta), Sala do Veado Vinte e Cinco Anos 1990-
2015, (MUHNAC, Lisboa, 2016), Sala do Veado Vinte Anos 

(MUHNAC, Lisboa, 2010) entre outras.

Miguel Real, investigador 
do CLEPUL – Centro de 
Literaturas e Culturas 

Europeias e Lusófonas, da 
Universidade de Lisboa, 

tem publicado diversa obra 
ensaística e ficcional, de 

que se destacam Eduardo 
Lourenço e a Cultura 
Portuguesa (2008), O 

Pensamento Português 
Contemporâneo (2011) e 

Nova Teoria do Mal (2012). REALIZAÇÃO Miguel Gonçalves Mendes| PRODUÇÃO Vasco Sequeira | DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO Manuela Ribas
ARGUMENTO Miguel  Gonçalves Mendes, Diogo Figueira e Sabrina D. Marques | DIRECÇÃO DE FOTOGRAFIA Leandro Fuzeta 

MONTAGEM António Tainha | DIRECÇÃO DE ARTE Luís Monteiro | FIGURINOS Margarida Ruas | SOM Ricardo Sequeira | MÚSICA Noiserv 

LONGSHOT apresenta 

a partir do livro homónimo de Eduardo Lourenço

O LABIRINTO 
DA SAUDADE

JOSÉ LINGNA NAFAFE

JOSÉ MANUEL AFONSO 

LÍDIA JORGE

PILAR DEL RIO

RICARDO ARAÚJO PEREIRA 

SABRINA D. MARQUES

TIAGO REIS MARQUES

com a participação de:

ABI FEIJÓ 

ADRIANA CALCANHOTO

ÁLVARO SIZA VIERA  

ANTÓNIO RAMALHO EANES  

DIOGO DÓRIA

EDUARDO LOURENÇO

GONÇALO M. TAVARES 

GREGÓRIO DUVIVIER 

JORGE SAMPAIO 

JOSÉ CARLOS VASCONCELOS

produção distribuiçãoapoios públicos apoios privados

inscrições até 

11 OUTUBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0
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abertura Lisboa

1.ª SESSÃO — 9 DE OUTUBRO
Emergência da ética.

2.ª SESSÃO — 16 DE OUTUBRO
Ética e bens públicos.

3.ª SESSÃO — 30 DE OUTUBRO
Ética, trabalho e solidariedade.

4.ª SESSÃO — 6 DE NOVEMBRO
Ética e natureza.

ciclo de conferências 

A Emergência da Ética 
com António Bagão Félix
9 OUT A 6 NOV — 18H30  
SALA ÂMBITO CULTURAL  LISBOA — PISO 6

Vem-se acentuando uma forte erosão de valores e de 
princípios, em que emergiram as consequências da 
diluição das fronteiras entre o bem e o mal. Isso nota-
-se na deficiente conjugação entre direitos e deveres, 
no enfraquecimento do sentido de responsabilidade, 
na rarefacção da decência, autenticidade e exactidão, 
na desvalorização do valor da verdade.
A regra de ouro no plano ético tem sido frequente-
mente violada: para alguns, os fins justificam sempre 
qualquer tipo de meio. Para tal, “inventou-se” um 
novo arquétipo moral entre os actos bons e os maus: 
os actos indiferentes, uma espécie de silenciosa ami-
ba onde se acolhem as maiores ilegitimidades éticas. 
A verdadeira virtude e a liderança advêm da auto-
ridade do exemplo, não do poder formal e efémero. 
No entanto, a perspectiva axiológica do uso do poder 
como poder-dever tende a diluir-se na primazia do 
triângulo presentismo-relativismo-subjectivismo. 
No frenesim de micro, pequenas e médias éticas, a 
sociedade vem-se tornando mais amnésica e dilui-se 
a fronteira entre o útil, o inútil e o fútil.  

António Bagão Félix nasceu em Ílhavo em 
1948. Economista, professor universitário. 

Foi ministro e secretário de Estado em 
vários governos nas áreas das Finanças, 

Segurança Social e Trabalho. Foi conselheiro 
de Estado, vice-governador do Banco de 

Portugal, administrador nos seguros e na 
banca, presidente da Comissão Justiça e 

Paz e membro de órgãos sociais de várias 
ONG e IPSS. Condecorado com a Grã-Cruz da 
Ordem do Infante D. Henrique. Tem muitas 
publicações técnicas e vários livros, entre 

os quais, Do lado de cá ao deus-dará (2002), 
O cacto e a rosa (2008), O conto do Vigário 

(sobre texto de Fernando Pessoa) (2011) 
Trinta árvores em discurso directo (2013),  Ética 

Aplicada à Protecção Social (coord.) (2018), 
Raízes de vida (2019).

Ainda que a ética não seja cindível, ela coloca-se sobre-
maneira quanto à sua relação com a responsabilidade e 
liderança, com a solidariedade natural, social e geracio-
nal, com a natureza, fruição e gestão política e adminis-
trativa dos bens públicos e, também,  com os desafios 
face à preservação dos elementos da natureza.
Não há remédios técnicos para males éticos. Esta é a 
mais séria e profunda reforma estrutural e geracional 
que urge concretizar. Com futuro e esperança.

inscrições até 

2 OUTUBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0
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lançamento 

Saúde Digital 
de José Mendes Ribeiro
Apresentação: autor e Maria de Belém 

27 DE SETEMBRO — 19H00
SALA  LISBOA — PISO 6

A manutenção da saúde é a principal preocupação de cada 
cidadão contemporâneo. Mas, como podem hoje os sistemas 
de saúde assegurar o acesso aos cuidados? Ou, melhor, que 
papel e recursos novos temos cada um de nós ao dispor para 
garantir estas aspirações?
A inovação tecnológica aumentou de forma fabulosa a ca-
pacidade diagnóstica e cirúrgica. Assim, o foco dos sistemas 
de saúde na doença pode desviar-se agora para a crescente 
capacidade de monitorização e incremento do estado de 
saúde de milhões de pessoas em todo o mundo.
Este livro fala-nos de uma oportunidade de ouro na promo-
ção da saúde: a chamada revolução digital, assente nas po-
tencialidades da conectividade. Portugal pode estar na linha 
da frente desta marcha para a saúde digital, cuja mudança 
começa aqui, num melhor conhecimento desta nova era.

debate 

Quinas e Castelos, 
Sinais de Portugal 
de Miguel Metelo de Seixas
Apresentação: autor e Maria de Lurdes Rosa  
(também do IEM/FCSH/NOVA)
Moderação: Cláudia Lobo, jornalista e directora 
da Visão História

25 DE OUTUBRO — 19H00
SALA  LISBOA — PISO 6

Os cidadãos portugueses decerto conhecem os símbolos 
visuais identificativos do seu país: a bandeira verde e ver-
melha carregada, na partição das duas cores, com o escudo 
das quinas e dos castelos sobreposto a uma esfera armilar. 
Quantos, porém, sabem explicá-los e traçar-lhes a história?
Como se chegou até aqui? Como se formaram, desde os 
longínquos tempos medievais, os sinais visuais identificati-
vos da comunidade política portuguesa, ainda hoje perpe-
tuados? E, sobretudo, como foram esses sinais compreen-
didos, apropriados e difundidos pelos agentes do poder 
político ou pelos seus observadores, utentes, destinatários 
ou glosadores? Este ensaio pesquisa como se foi construin-
do, desde a origem até hoje, uma diversidade de sinais de 
natureza visual que serviram para identificar a comunidade 
política portuguesa. À procura da sua função e do seu peso 
na memória colectiva nacional.

saúde 

Dia Mundial  
do coração
26 DE SETEMBRO — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Por iniciativa da Word Heart Federation, no dia 29 de Se-
tembro, é assinalado o Dia Mundial do Coração. A Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, como membro da Federação 
Mundial do Coração, tem a incumbência de dinamizar as 
atividades do Dia Mundial do Coração em Portugal. O prin-
cipal objetivo desta iniciativa é reforçar a importância da 
realização de atividades físicas e desportivas e de um estilo 
de vida ativo para um melhor coração e uma vida mais 
saudável. Este ano o lema do Dia Mundial do Coração é 
“faça uma promessa”. Sempre que as coisas não nos correm 
de feição, ou sempre que queremos mudar, fazemos uma 
promessa. A maioria cai em saco roto. O desafio este ano é 
o de fazer uma promessa mas tentar cumpri-la. É prometer 
coisas simples. É não prometer tudo. Um passo de cada vez. 
Sem pressas mas sem deixar de cumprir.
Participe neste dia. FAÇA UMA PROMESSA.

José Mendes Ribeiro é economista (ISEG). Tem 
desempenhado funções de gestão no sector da saúde, 

público e privado. Responsável pelos Hospitais Empresa 
(Ministério da Saúde (MS), 2003) e pela Reforma Hospitalar 

(MS, 2011). Trabalhou na Accenture Portugal, no Hospital 
da Cruz Vermelha, no INSA (Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge) e no Grupo Português Saúde. Foi 

fundador da CROSS (Companhia de organização e serviços 
de saúde (redes de prestação de cuidados)) e da Walk 

in Clinics, Rede de clínicas de conveniência de cuidados 
primários. Autor do livro Saúde: a liberdade de escolher 

(Gradiva, Lisboa, 2009). 

Miguel Metelo de Seixas é doutorado em História, é 
investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais/
FCSH/Universidade Nova de Lisboa e professor auxiliar na 
Universidade Lusíada de Lisboa. Foi professor convidado 

em diversas universidades francesas, italianas e brasileiras. 
Conta com cerca de uma centena de publicações na área 
da heráldica e da história, com destaque para Heráldica, 

representação do poder e memória da nação (2011).  
É presidente do Instituto Português de Heráldica e director 

da revista Armas e Troféus.

Manuel Neves-e-Castro é especialista em 
Ginecologia–Endocrinologia (pela Ordem 

dos Médicos), Licenciado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa. 

Tem formação pós-graduada em Ginecologia 
pela Graduate School of Medicine da 

Universidade de Pensilvânia, Filadélfia 
(EUA) e em Bioquímica de Esteróides pela 

Universidade de Clarck, Worcester, Mass (EUA).

Ciclo Pensar Portugal
Uma parceria frutuosa entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos 
e o El Corte Inglés para Pensar Portugal: debates ao final de tarde  
com oradores de excelência e temas de indiscutível interesse.

Conferências

saúde 

Mulheres:  
como viver com saúde 
e por mais tempo 
com Dr. Manuel Neves-e-Castro
24 DE SETEMBRO — 15H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Viver a meia-idade com saúde é um privilégio que depende 
dos anos passados. Todos os dias temos que fazer opções 
de um estilo de vida que nos venha a beneficiar mais tarde. 
Passada a fase reprodutora da vida das mulheres, entra-se 
na menopausa, que é data da última menstruação. Os anos 
que se lhe seguem podem, para algumas mulheres, ter 
menor qualidade de vida (afrontamentos, suores nocturnos, 
nervosismo, etc). Uma boa medicina pode dar a todas as 
mulheres uma boa qualidade de vida e saúde para os anos 
vindouros. Serão todos os tratamentos  disponíveis, com 
respectivos prós e contras. Afinal, está inteiramente depen-
dente de cada mulher vir ou não a ter saúde.
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gastronomia 

Mediterrâneo, 
vinho e gentes 
com João Paulo Martins
29 OUT — 19H00
SALA ÂMBITO CULTURAL  LISBOA — PISO 6

O vinho na tradição familiar, na economia e na iden-
tidade regional. O mar como transporte cultural e 
como traço unificador de gentes e hábitos.
Esta conferência está inserida na programação do 
Festival Olhares do Mediterrâneo – Women Film 
Festival, projecto do Grupo Olhares do Mediterrâ-
neo e do CRIA-Centro em Rede de Investigação em 

Conferências

Daniel João Martins nasceu em Lisboa e desde cedo que teve como hobbie a 
fotografia. Em criança brincava com a velhinha máquina fotográfica do seu 
pai. Em 1991 frequentou um curso de iniciação à fotografia e revelação, no 

Instituto Português de Fotografia, tendo esta sua paixão começado a crescer 
cada vez mais. Em 2015 entrou no mundo da fotografia de miniaturas, e com 
pequenos bonecos na escala de 1:87, idênticos ao tamanho de uma moeda 
de 5 cêntimos, começou o projecto Microtugas.  Inicialmente fotografava as 

miniaturas num pequeno estúdio, fazendo macro-fotografia.

fotografia 

LISBOA 1:87 
com Daniel João Martins
1 A 31 AGO — INAUGURAÇÃO DIA 1 AGOSTO, 18H30
SEGUNDA A SEXTA DAS 10H00 ÀS 22H00
DOMINGOS E FERIADOS DAS 10H00 ÀS 20H00
 
SALA ÂMBITO CULTURAL  LISBOA — PISO 6

A exposição LISBOA 1:87 resulta de um conjunto de 
fotografias, da autoria de Daniel João Martins, de 
miniaturas à escala de 1:87, tiradas em diversos locais 
da cidade de Lisboa.

Exposição

Antropologia, numa parceria com o Films Femmes 
Mediterranée (FFM), a Câmara Municipal de Lisboa, 
(CML), a EGEAC, a Comissão Nacional de Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG), o Alto Comissariado para 
as Migrações (ACM) e a Fundação INATEL.

www.olharesdomediterraneo.org

João Paulo Martins é Jornalista, 
escritor, bom garfo e muito 

apaixonado por vinhos nacionais 
e do mundo.
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Lançamentos
formação 

Comunicar  
com Sucesso 
de Sandra Duarte 
Tavares
25 DE SETEMBRO — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

“Comunicar Com Sucesso” é um livro que 
vai permitir ao leitor aprender como causar 
sempre um impacto positivo com a sua 
comunicação. Este livro destina-se a todos 
os que acreditam que estas competências 
de comunicação são, na sociedade de hoje, 
a chave para se alcançar mais credibilidade, 
aceitação e  sucesso.

romance 

O Beco da 
Liberdade 
de Álvaro Laborinho 
Lúcio
19 DE SETEMBRO — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Há cinquenta anos, numa pacata vila do 
norte-interior, foi cometido um estranho 
homicídio. A pena aplicada ao réu, pela sua 
brandura, deixou a pairar a dúvida quanto 
às verdadeiras razões que a terão determi-
nado. Cinquenta anos volvidos, o mesmo 
juiz, Guilherme Augusto Marreiro Lessa, 
agora viúvo e reformado, vai responder 
acusado de um outro crime. Nos dias que 
antecedem o julgamento, Guilherme Au-
gusto recebe em sua casa Floriano Antunes, 
que se deslocara propositadamente para o 
entrevistar. 

Sandra Duarte Tavares é mestre em 
Linguística Portuguesa pela Faculdade de 
Letras de Lisboa e professora no Instituto 

Superior de Comunicação Empresarial 
(ISCEM). É colaboradora da RTP em 

programas televisivos e radiofónicos 
sobre Língua Portuguesa e autora de 10 

livros técnicos sobre Língua Portuguesa e 
Comunicação.

Natural da Nazaré, Álvaro Laborinho 
Lúcio é hoje Juiz Conselheiro Jubilado do 

Supremo Tribunal de Justiça; Membro Eleito 
da Academia Internacional da Cultura 
Portuguesa. Magistrado de carreira, foi 
também Director do Centro de Estudos 

Judiciários; Ministro da Justiça; Deputado; 
Docente de Direito Penal na Universidade 

Autónoma de Lisboa; Ministro da República 
para a Região Autónoma dos Açores. É autor 

de vários livros, entre eles dos romances O 
Chamador e O Homem que Escrevia Azulejos.

biografia 

Álvaro Cunhal  
– Retrato 
pessoal  
e íntimo 
de Adelino Cunha
17 DE OUTUBRO — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Uma biografia fundamental sobre uma 
figura central da História portuguesa 
contemporânea. Da sua infância em Seia 
à entrada no PCP, do seu envolvimento 
na Guerra Civil de Espanha, às suas três 
detenções e à histórica fuga do Forte de 
Peniche, contada aqui pelos protagonistas 
que acompanharam Álvaro Cunhal. Numa 
pesquisa de mais de três anos, Adelino 
Cunha ouviu testemunhos únicos de pes-
soas próximas do biografado.

Adelino Cunha é jornalista, historiador e 
professor de História Contemporânea e 

de Jornalismo da Universidade Europeia. 
Nasceu a 11 de Maio de 1971, em Lisboa. 

Licenciou-se em História na Universidade 
Lusíada e doutorou-se em História 

Contemporânea na Universidade de Lisboa, 
no âmbito do Programa Interuniversitário 

de Doutoramento em Lisboa (Universidade 
de Lisboa, Universidade Católica 

Portuguesa, Universidade de Évora, 
Instituto de Ciências Sociais e ISCTE).

biografias 

Os Vencidos  
da História 
de José Jorge Letria
12 DE SETEMBRO — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Apresentado por Nicolau Santos, com inter-
venção musical de Carlos Alberto Moniz.

Uma visita a grandes figuras, em alguns 
casos figuras heróicas, noutros casos figu-
ras vis, da História da Humanidade, de Che 
Guevara a Mussolini, de Humberto Delgado 
a D. Sebastião, de Osama bin Laden a Júlio 
César.

José Jorge Letria ficcionista, mas também 
jornalista, poeta, dramaturgo. Nasceu em 

Cascais, em 1951, onde foi vereador da Cultura 
entre 1994 e 2002. Tem livros traduzidos em 
mais de uma dezena de idiomas. O essencial 
da sua obra poética encontra-se condensado 
nos dois volumes da antologia O Fantasma 

da Obra.  
É presidente da Sociedade Portuguesa de 

Autores e do Comité Europeu de Sociedades 
de Autores da CISAC. Um Amor Português e D. 
Dinis, Um Destino Por tuguês são os seus livros 

mais recentes, publicados pela Guerra e Paz.

O meu projecto de morrer é o meu ofício
Esperar é um modo de chegares 
Um modo de te amar dentro do tempo

Assim escreveu Daniel Faria, falecido a 9 de junho de 1999, com 
apenas 28 anos. A sua morte prematura não o impediu, porém, de 
deixar escrita uma obra poética que tem vindo cada vez mais a ser 
reconhecida – justíssimamente – como uma das mais importantes 
da história da poesia portuguesa. Passados vinte anos do seu trági-
co desaparecimento, o El Corte Inglés apresenta, no próximo dia 2 
de outubro, mais uma sessão do ciclo ‘uma forma de dizer: poema’, 
inteiramente dedicada àquele poeta, com leituras de José Anjos e 

José Anjos (Lisboa, 1978) é formado em 
Direito e músico. Gosta de imitar gaivotas 
com o seu gato na praia, caçar caracóis na 

lezíria, passear lesmas sem-abrigo e dançar 
como um panda sem pescoço. O seu lema 
(que impinge a toda a gente) é memento 

mori. Ou um pires de tremoços. Ainda 
não decidiu. Tem vindo a publicar alguns 

poemas em revistas, colectâneas e até livros. 
Diz que foi aqui e ali e fez assim e, passado, 

deixou o gato sentado com saudades e 
alguns poemas dentro do prazo, para ler 

depois de abrir.

poesia 

Daniel Faria
Amar dentro do tempo 
com José Anjos, Cláudia R. Sampaio e João Morais (O Gajo)

2 OUTUBRO — 19H00  
SALA ÂMBITO CULTURAL  LISBOA — PISO 6

Ciclo Poem    r

da poeta Cláudia R. Sampaio, acompanhados por João Morais (O 
Gajo) na viola campaniça, ambos convidados especiais desta sessão.
O poema dito cria uma urgência na leitura e, muitas vezes, na 
escrita também. Destes encontros saíram muitos novos leitores e 
também alguns dos poetas da nova geração. 
O Âmbito Cultural do El Corte Inglés traz agora para mais próximo 
do seu público esse espírito de comunhão à volta do poema, através 
de um ciclo de poesia dita e musicada, coordenado por José Anjos.
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Concertos

Workshops

Ciclo de Música  
de Câmara com os Solistas da  

Orquestra Metropolitana de Lisboa

música de câmara 

Os Sopros da Metropolitana
W. A. Mozart Serenata N.º 12, em Dó Menor, KV 388
L. v. Beethoven Octeto em Mi Bemol Maior, Op. 103

6 DE SETEMBRO — 19H00
SALA  LISBOA — PISO 6

Solistas: Sara Dias (oboé), Nuno Silva, Jorge Camacho (clarinetes), Lurdes Car-
neiro, Rafaela Oliveira (fagotes), Daniel Canas, Jerôme Arnouf (trompas).
Oboé e Direcção Musical: Sally Dean

dia mundial da música 

Solistas da Orquestra 
Sinfónica Juvenil
Obras de Bach, Mozart, Strauss, Boccherini e Gardel.

1 DE OUTUBRO — 19H00
SALA  LISBOA — PISO 6

Solistas: Vasco Sequeira e Afonso Ferreira (violinos), Filipa Rodrigues (Viola), 
Marta Nabeiro (violoncelo).

romance 

Amantes de Buenos Aires 
de Alberto S. Santos
3 DE OUTUBRO — 19H00
SALA  LISBOA — PISO 6

Este é um romance intenso que se inspira na história real de Elisa e Marcela, duas mulheres 
apaixonadas que se casaram no altar, um século antes da legalização do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Elisa cortou o cabelo, trocou as saias por calças e criou uma infân-
cia em Londres, o suficiente para se fazer passar por Mário e se casar com Marcela. Mas os 
dias felizes estavam contados com a descoberta e a repercussão social do “casamento sem 
homem”, e o casal depressa se viu obrigado a exilar-se. Tudo se adensou quando, já casadas, 
Marcela deu à luz uma filha, um mistério que carrega de drama e emotividade esta pode-
rosa história de amor, cujos ecos ultrapassam as contingências do tempo. Alberto S. Santos 
parte deste caso verídico para criar uma fascinante saga familiar na qual se cruzam várias 
gerações de mulheres de forte personalidade, que lutam pela verdade do passado que as 
une. Numa vertiginosa viagem de cem anos, o leitor assiste ao nascimento do tango nos 
prostíbulos de Buenos Aires e emociona-se com as gentes do Porto, a cidade que se uniu 
para acolher a coragem e a grandeza de um amor clandestino.

workshop 

Poupança & Investimento 
de Pedro Andersson
31 DE OUTUBRO — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Quer pôr as suas contas em ordem e não sabe por onde começar? Gostava de saber como 
pode ter mais dinheiro ao fim do mês sem ter de pedir um aumento ao patrão? É perfeita-
mente possível e está ao alcance de qualquer um. Não é preciso ser doutorado em Econo-
mia e Finanças. Basta sermos consumidores conscientes. 
Pedro Andersson, jornalista que aborda os temas da poupança há quase dez anos, vai dar-
-lhe exemplos práticos de como pode agir imediatamente sobre alguns dos custos mais co-
muns. Vamos avaliar o que pode fazer para baixar as várias despesas que tem mensalmente 
ou, pelo menos, confirmar que não as pode baixar mais. Vamos ainda aprender a planear 
um Fundo de Emergência. Previna-se. Não é tão difícil como parece.

Alberto S. Santos é autor, advogado e conferencista. Apaixonado pelos factos inesperados da 
História, afirmou-se na ficção histórica criada a partir de marcantes acontecimentos reais, 
mas pouco conhecidos do grande público. Publicou os romances bestsellers A Escrava de 
Córdova(2008), A Profecia de Istambul (2010), O Segredo de Compostela (2013), Para lá de 

Bagdad(2016) e Amantes de Buenos Aires (2019). É também autor da coletânea de histórias 
A Arte de Caçar Destinos (2017) e participa na série de contos de autores lusófonos Roça 
Língua(2014). Está ainda ligado à criação e curadoria do Festival Literário “Escritaria” e à 

comissão científica da “Rota do Românico”.

Pedro Andersson nasceu em 1973 e apaixonou-se pelo jornalismo ainda 
adolescente, na Rádio Clube da Covilhã. Licenciou-se em Comunicação 

Social, na Universidade da Beira Interior, e começou a carreira 
profissional na TSF. Em 2000, foi convidado para ser um dos 
jornalistas fundadores da SIC Notícias. Actualmente, continua na 

SIC, como jornalista coordenador, e é responsável desde 2011 pela 
rubrica “Contas-Poupança”, dedicada às finanças pessoais. Tenta levar a 

realidade do dia-a-dia para as reportagens que realiza.

inscrições até 

23 OUTUBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0
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agenda Gaia / Porto

O tempo de duração dos cursos/palestras em Gaia é de aproximadamente 1h30, sem intervalo.
O tempo de duração dos workshops em Gaia é de aproximadamente 3 horas, sem intervalo.
As datas e as horas dos eventos poderão estar sujeitas a alterações.

Livro 

Feira do Livro 
do Porto
6 A 22 SET  
JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL

O professor, filósofo e ensaísta Eduardo 
Lourenço, será o grande homenageado 
na edição deste ano, que terá como 
comissário Nuno Artur Silva, fundador das 
Produções Fictícias e do Canal Q. A Feira 
do Livro do Porto reúne dezenas de bancas 
de editoras e livreiros com obras de todos 
os géneros à venda (muitas delas com 
descontos). Além disso, a programação 
costuma incluir peças de teatro, concertos, 
cinema, debates e, claro, apresentações 
de livros e sessões de autógrafos. Como já 
é habitual, o El Corte Inglés Gaia Porto vai 
estar presente, com alguns ilustres convi-
dados para as tradicionais sessões 
de autógrafos. 

seminário 

Café 
com Starbucks
27 SET E 25 OUT — 11H00 
ESPAÇO STARBUCKS, PISO 0 

A última Sexta-feira de cada mês é de-
dicada aos Seminários da famosa marca 
de café “Starbucks”. Em cada sessão, uma 
descoberta e uma aprendizagem do que 
há de melhor no mundo do café

27 DE SETEMBRO 
Pike Place e Expresso

25 DE OUTUBRO 
Sumatra e House Blend

workshop 

Oficina Infantil  
com Mundo Científico
29 SET E 27 OUT — 10H30 
PISO 6 

SETEMBRO
Pintar com tintas naturais
Vamos explorar o mundo das fibras natu-
rais e testar formas criativas de as tingir 
através de materiais orgânicos e minerais.  
Urze, casca de cebola, camomila ou carvão 
resultarão em bonitas tonalidades. Por 
que não terminar com a produção do nos-
so próprio papel indicador de pH natural?

OUTUBRO 
Cadernos de naturalista 
Planta, plantinha, plantar, identificar, 
guardar. Na mala botânica existem folhas, 
sacos, etiquetas, pinças, caixas, guias 
e lupas. Como faz um botânico no seu 
laboratório depois de recolher os seus 
exemplares? Até chegar ao Herbário são 
tantas as tarefas

curso

Paris, Cidade Luz
com Prof. José Manuel Tedim
23 SET A 21 OUT — 18H30 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

Ver mais em cursos

palestra 

Semana Europeia 
do Aleitamento 
Materno 
com a colaboração do Centro 
Hospitalar Gaia Espinho
1 OUT — 18H30 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

A Semana Europeia do Aleitamento 
Materno visa promover a importância que 
o leite materno tem para o crescimento e 
desenvolvimento das nossas crianças. Mi-
nimiza o aparecimento de doenças permi-
tindo-lhes um crescimento mais saudável, 
promovendo ainda o vínculo mãe-filho. 
Todas as iniciativas levadas a cabo ao 
longo da Semana do Aleitamento Mater-
no em Vila Nova de Gaia, numa parceria 
conjunta com a Câmara de Vila Nova de 
Gaia e as Unidades de Saúde de referência, 
têm como objectivo a promoção e manu-
tenção do aleitamento materno. O papel 
da família e da entidade patronal destas 
mães é fundamental para manter o alei-
tamento sem colidir com todas as outras 
responsabilidades que lhe são atribuídas. 
Nesse contexto pedimos o testemunho 
de uma empresa que apoia a família e de 
um pai  que viveu esta realidade familiar. 
Será realizada uma pequena palestra que 
abordará o tema do “Regresso ao trabalho” 
de uma mãe a amamentar. Socialmente 
todos temos um papel a desempenhar, 
nas Unidades de Saúde, na Família, no Tra-
balho. Se o fizermos de forma construtiva 
estaremos a fazer sempre melhor..  

workshop 

Infusões e Tisanas 
de Outono 
e Inverno 
com Cantinho das Aromáticas
10 OUT — 18H30 
RESTAURANTE, PISO 6

A chegada do frio e dos dias mais curtos 
é sinónimo de infusões e tisanas quenti-
nhas! É importante tê-las sempre por per-
to, não só pelas suas inúmeras proprieda-
des medicinais, que nos ajudam a prevenir 
vários problemas de saúde associados 
a esta época do ano, mas também pelo 
enorme prazer que proporcionam, quando 
preparadas de forma correta. Neste 
workshop vamos conhecer quais as mais 
indicadas para esta altura do ano, como 
preparar e degustar para delas conseguir 
tirar melhor partido.  

workshop 

Doçaria 
com Chef Sandro Silva
8, 15 E 22 OUT — 17H30 
ESPAÇO DA COZINHA — PISO 5

Ver mais em workshops

lançamento 

 “Camões  
conseguiu escrever  
muito para quem 
tinha só um olho...” 
e outros erros 
dos testes 
de português
de Lúcia Vaz Pedro
11 OUT — 19H 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

A meio da aula há um aluno que levanta 
uma dúvida pertinente: «Professora, como 
é que Camões conseguia escrever tanto 
só com um olho?» Honestidade acima de 
tudo! O que fazer quando um aluno escreve 
na pergunta de um teste: «Não estudei. Ou 
tive uma branca. Não me lembro da ma-
téria. Pode dar nega»? À pergunta «Qual a 
função do apóstrofo?» o aluno responde de 
forma clara: «Os apóstrofos são os discípu-
los de Jesus e andavam sempre com ele.»  

 
Lúcia Vaz Pedro, professora de Português há 

mais de 25 anos, traz-nos alguns dos erros que 
foi colecionando em sala de aula, testes de Por-
tuguês e exames nacionais, com a devida corre-
ção e explicação. À semelhança de Gil Vicente, 

o mestre que utilizava o cómico como forma de 
ensinar os outros, Lúcia Vaz Pedro acredita que é 

possível rir enquanto se ensina. 

lançamento 

Álvaro Cunhal  
– Retrato pessoal  
e íntimo
de Adelino Cunha 
11 OUT — 19H 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

Uma biografia fundamental sobre uma 
figura central da História portuguesa 
contemporânea. Da sua infância em Seia 
à entrada no PCP, do seu envolvimento 
na Guerra Civil de Espanha, às suas três 
detenções e à histórica fuga do Forte de 
Peniche, contada aqui pelos protagonistas 
que acompanharam Álvaro Cunhal. Numa 
pesquisa de mais de três anos, Adelino 
Cunha ouviu testemunhos únicos de pes-
soas próximas do biografado.

 
Adelino Cunha é jornalista, historiador e profes-
sor de História Contemporânea e de Jornalismo 
da Universidade Europeia. Nasceu a 11 de Maio 
de 1971, em Lisboa. Licenciou-se em História na 

Universidade Lusíada e doutorou-se em História 
Contemporânea na Universidade de Lisboa, no 
âmbito do Programa Interuniversitário de Dou-
toramento em Lisboa (Universidade de Lisboa, 

Universidade Católica Portuguesa, Universidade 
de Évora, Instituto de Ciências Sociais e ISCTE).

workshop 

Olaria 
com Teresa Branco do Ateliê 
“Brâmica”
13 OUT — 10H30 
PISO 6

Modelagem através da técnica de ocagem 
de um pequeno vaso em grés para uma 
suculenta.

A arte da olaria tem muitos encantos e 
é através das nossas mãos que o barro é 
trabalhado e ganha o seu próprio encanto 
e as mãos são o melhor instrumento que 
temos para criar. As mãos são, em todas as 
artes, os artífices do pensamento. O que 
temos no pensamento transmitimo-lo 
às mãos. Uma bela peça de barro, como 
uma bela peça de escultura, convida-nos 
a senti-la, realçando a sua beleza e o seu 
encanto.

workshop

Fotografia
com Rui Pires, Embaixador Leica
19 OUT — 11HORAS 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

Fotografia como ferramenta na investiga-
ção de Antropologia Cultural e Património 
Histórico.

curso

Uma História  
Fabulosa  
e Secreta  
do Mundo
com Prof. Vitor Teixeira
2 OUT A 20 NOV — 18H30 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

Ver mais em cursos

curso

O Amor em  
três Dimensões  
(Eu, Tu e Nós)
com Tiago Sá Balão
16 A 24 OUT — 18H30 
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA, PISO 6

Ver mais em cursos

workshop 

Vinhos fora 
do Baralho: 
“Vinhos 
de Outono” 
com José Silva
10 OUT — 21H00 
RESTAURANTE, PISO 6

Ver mais em workshops
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agenda Lisboa

O tempo de duração dos cursos/palestras 
em Lisboa é de aproximadamente 1h30, 
com intervalo
O tempo de duração dos workshops em Lisboa 
é de aproximadamente 2 horas, com intervalo

exposição 

LISBOA 1:87
Por Daniel João Martins
1 A 31 AGO — SALA 

Segunda a Sexta das 10h00 às 22h00
Domingos e Feriados das 10h00 às 20h00
Dia 1 de Agosto inauguração às 18h30

Ver mais em exposições

música de câmara

Os Sopros 
da Metropolitana
W. A. Mozart Serenata N.º 12, 
em Dó Menor, KV 388

L. v. Beethoven Octeto em Mi 
Bemol Maior, Op. 103
6 SET — 19H00 — SALA 

Ver mais em concertos

curso 

Escrita Criativa 
Por José Couto Nogueira
9 SET A 10 OUT — 18H30 — SALA 

Ver mais em cursos

curso 

Tema e Variações 
Cinco sessões 
de encontro e reflexão 
entre a música 
e as artes
Por Martim Sousa Tavares
11 A 25 SET — 18H30 — SALA 

Ver mais em cursos

lançamento 

O Beco 
da Liberdade
De Álvaro Laborinho Lúcio
19 SET — 18H30 — SALA 

Ver mais em lançamentos

conferência

Histórias inéditas 
sobre Constantin 
Brancusi
Com Álvaro Lobato de Faria 
e Sofia Marçal
24 SET — 18H30 — SALA 

Ver mais em abertura

conferência 

Mulheres: como 
viver com saúde  
e por mais tempo
Com Dr. Manuel Neves-e-Castro
24 SET — 15H30 — SALA 

Ver mais em conferências

lançamento 

Comunicar 
Com Sucesso
De Sandra Duarte Tavares 
25 SET — 18H30 — SALA 

Ver mais em lançamentos

conferência 

Fundação 
Portuguesa 
de Cardiologia 
26 SET — 18H30 — SALA 

Ver mais em conferências

ciclo pensar portugal 
Fundação Francisco Manuel dos Santos
lançamento

Saúde Digital 
De José Mendes Ribeiro
27 SET — 19H00 — SALA 

Ver mais em ciclo Pensar Portugal

concerto 

Dia Mundial 
da Música
Com Quarteto de cordas da 
Orquestra Sinfónica Juvenil
1 OUT — 19H00 — SALA 

Ver mais em concertos

ciclo poem(a)r 

Amar dentro 
do tempo 
Com José Anjos e os convidados 
Cláudia R. Sampaio   
e  João Morais (O Gajo)
2 OUT — 19H00 — SALA 

Ver mais em ciclo poem(a)r

curso 

História da Arte: 
Olhar e Ver
Com José Carlos Pereira
9 OUT A 11 NOV — 18H30 — SALA 

Ver mais em cursos

ciclo de conferências 

A Emergência 
da Ética
Com António Bagão Félix
9 OUT A 6 NOV — 18H30 — SALA 

Ver mais em abertura

lançamento

Os Vencidos  
da História
De José Jorge Letria
12 SET — 18H30 — SALA 

Ver mais em lançamentos

curso

História 
do Cinema em 
10 episódios e 1/2
Por António-Pedro Vasconcelos 
15 OUT A 21 NOV — 18H30 — SALA 

Ver mais em cursos

lançamento

Álvaro Cunhal  
– Retrato pessoal 
e íntimo
De Adelino Cunha 
17 OUT — 18H30 — SALA 

Ver mais em lançamentos

filme 

O Labirinto 
da Saudade
De Miguel Gonçalves Mendes 
Com introdução de Miguel Real
18 OUT — 18H30 — SALA 

Ver mais em abertura

ciclo pensar portugal 
Fundação Francisco Manuel dos Santos
debate 

Quinas e Castelos, 
Sinais de Portugal
De Miguel Metelo de Seixas
25 OUT — 19H00 — SALA 

Ver mais em ciclo Pensar Portugal

conferência

Mediterrâneo,  
vinho e gentes
Com João Paulo Martins
29 OUT — 19H00 — SALA 

Ver mais em conferências

workshop  

Poupança 
& Investimento
Com Pedro Andersson
31 OUT — 18H30 — SALA 

Pedro Andersson, jornalista que aborda os 
temas da poupança há quase dez anos, vai 
dar-lhe exemplos práticos de como pode 
agir imediatamente sobre alguns dos cus-
tos mais comuns e avaliar o que pode fazer 
para baixar as várias despesas que tem 
mensalmente.

Ver mais em workshops

conferência fujifilm 

Instatalk
Com Vera Marmelo
28 SET — 18H00 — SALA 

Com João Bernardino
5 OUT — 18H00 — SALA 
palestra canon 

Fotografia 
de Viagem 
Com Gonçalo Cadilhe 
12 OUT — 11H00 — SALA 

A Fotografia não é mais do que uma im-
pressão visual do mundo que nos rodeia. 
A sua capacidade de fazer parar o tempo 
e servir de arquivo de pedaços da nossa 
história , momentos únicos construídos 
pela nossa visão única e própria. O El Corte 
Inglés, posicionando-se como uma marca 
especialista de Fotografia, construiu de 
Julho até Novembro, um calendário de 
workshops e palestras com as marcas mais 
conceituadas neste ramo.
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cursos Gaia / Porto

As circunstâncias morfológicas fizeram da Ille de 
France e da IIle de Saint Louis locais privilegiados para 
a criação dum aglomerado humano, sentido desde os 
confins da História. 
Será na época romana que o sítio se afirmará como 
núcleo gerador da Lutécia Romana, persistindo como 
o centro duma cidade que se virá a afirmar, já na 
Idade Média, como construtor da França actual, da 
Paris – Cidade da Luz, Cidade da Catedral de Notre 
Dame, cidade da Sofia (Saint Catherine de la Sorbon-
ne), cidade do Palais Royal e do Renascimento Francês, 
até que Versailles a substituirá como centro do Poder, 
mantendo-se, no entanto, como o mais significativo 
centro da cultura francesa e ocidental. 
O séc. XIX, século das Revoluções, será também o 
século das grandes reformas parisienses (Haussman), 
reformas que levarão a uma completa transformação 
do seu tecido urbano, mas que a transformarão no 
grande centro da criação artística, por onde passarão 

José Manuel Alves Tedim é actualmente Professor do 
Departamento de Turismo, Património e Cultura da 

Universidade Portucalense, na área da Licenciatura e 
Mestrado em Conservação e Restauro e é colaborador do 

Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes, no Porto. 
Do seu vasto currículo, destacam-se as funções que 

exerceu como Vice-Reitor da Universidade Portucalense – 
Infante D. Henrique. Reitor em exercício da Universidade 

Portucalense, de Junho de 2007 a Janeiro de 2010.
Director do Instituto de História da Arte da Universidade 

Portucalense e foi ainda responsável pelo Seminário 
“Artes Decorativas” do Mestrado em História da Arte 

da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi 
Professor da Universidade de Cabo Verde e participou 

em dezenas de Congressos, Colóquios e Seminários em 
Portugal, Espanha, Brasil, Cabo Verde, etc.

1.ª SESSÃO — 23 DE SETEMBRO 
Da Lutécia Romana à Paris medieval  
 
2.ª SESSÃO — 30 DE SETEMBRO 
A Paris de Saint Denis e da Notre Dame – Paris 
Gótica 
 
3.ª SESSÃO — 7 DE OUTUBRO 
A Paris do Palais Royal e de Versailles – O Museu do 
Louvre
 
4.ª SESSÃO — 14 DE OUTUBRO 
A Paris de Haussman e das Exposições Universais.  
 
5.ª SESSÃO — 21 DE OUTUBRO 
Paris das luzes – de Montmartre aos movimentos 
artísticos dos sécs. XIX-XX

história 

Paris, Cidade Luz 
por Prof. José Manuel Tedim
 
23 SET A 21 OUT — 18H30
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA — PISO 6

os mais importantes movimentos criativos que servi-
rão de modelo para as grandes escolas da criatividade 
contemporânea mundial. 
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cursos Gaia / Porto

Será que a história é apenas dos vencedores, ou 
dos vencidos? E se há uma história afinal atrás da 
História, ou história atrás das narrativas da Histó-
ria como se conhece? Ou apenas se conhece uma 
versão, oficial e aceite? A história é também feita 
de mistérios, enigmas, fenómenos ocultos, de uma 
visão alternativa dos acontecimentos, mas sem que 
se entre em anedotas ou superstições, esoterismos 
baratos. Haverá uma história por trás da História, ou 
desconhecida? Secreta? A história é feita também de 
leis misteriosas, muitas delas escondidas ou proibi-
das durante séculos. Fontes e documentos, literatura 
e teorias escondem, à vista ou nas entrelinhas, his-
tórias ou imagens que normalmente não se veem. 
Há uma dimensão mística da História, um conjunto 
de tradições espirituais e religiosa a desvendar ou 
reler, como há figuras que mudaram o mundo ou o 
viraram do avesso. Vamos desvendar essa história!

história 

Uma História  
Fabulosa  
e Secreta  
do Mundo 
por Prof. Vitor Teixeira
 
2 OUT A 20 NOV — 18H30
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA — PISO 6

1.ª SESSÃO — 2 DE OUTUBRO 
Introdução ao Curso. Virar o Mundo do Avesso. Do Bosque 
antigo ou bosque antigo, eternos retornos. O que é uma 
história mística, fabulosa e secreta?

2.ª SESSÃO — 9 DE OUTUBRO 
História da criação do mundo. De Deus a Lúcifer, via Éden e 
a Maçã do desejo. A tal origem das espécies e dos deuses. 
Deuses e Humanos...

3.ª SESSÃO — 16 DE OUTUBRO 
Ísis e Osíris, amor e anjos. O meu precioso anel. Ódin. Orfeu 
e a Esfinge. Deus, heróis e mortais. Hércules, Teseu e Jasão.

4.ª SESSÃO — 23 DE OUTUBRO 
Noé e a Atlântida. Rama conquista a Índia. O Pantanjali. 
Krishna, o pastor. Imhotep, pirâmides e deuses. A epopeia 
de Gilgamesh. Abraão a caminho. De Moisés à Cabala.

5.ª SESSÃO — 30 DE OUTUBRO 
De Salomão ao Rei Artur. Elias e Isaías. O Budismo Eso-
térico. De Pitágoras a Lao Tzu: o caminho.  Da razão aos 
Mistérios da Grécia e de Roma. Buda...

6.ª SESSÃO — 6 DE NOVEMBRO 
Alexandre o Grande. O Deus Sol e Jesus de Nazaré. Hipátia 
e o fim do mundo antigo. Átila devastador. Zen e natureza.

7.ª SESSÃO — 13 DE NOVEMBRO 
Do Islão aos Templários. S. Francisco de Assis, o evangelho é 
real! Bacon e Tomás de Aquino, Nominalismo e Escolástica. 
Trovas de Amor e Joana D´Arc

8.ª SESSÃO — 20 DE NOVEMBRO 
Os Génios do Renascimento, Rabelais e a Loucura. Lutero 
não estava louco! O Novo Mundo e o verde, os trópicos. 
Shakespeare, D. Quixote e o tempo dos Rosacruzes: Bosch, 
irmandades alemãs e Rosenkreutz.

9.ª SESSÃO — (DATA A DEFINIR) 
O “novo” Catolicismo, a Companhia de Jesus e as reformas. 
A maçonaria e a face oculta da ciência. A cadeia secreta de 
transmissão. Alquimias...

10.ª SESSÃO — (DATA A DEFINIR) 
Revolução mística sexual, Iluminados e irracionalidades. 
Morte Mística da Humanidade: modernismo, ocultismo e 
esoterismos. O Anticristo, os sete selos e a nova Jerusalém.

Vitor Teixeira é Professor da Universidade 
Católica Portuguesa, Porto – Escola das Artes e 

Visiting Professor University of St. Joseph, Special 
Administrative Region of Macau (People´s 

Republic of China). Licenciou-se em História 
em 1991, Mestrado em História Medieval em 
1996 e Doutoramento em História em 2004, 

sempre na Universidade do Porto, na Faculdade 
de Letras. Docente da Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) desde 2000, na Escola das 

Artes, bem como outras unidades da UCP, além 
de outras instituições de ensino. Investigador 

integrado do Centro de Investigação em 
Ciências e Tecnologias das Artes (CITAR) da 

UCP e investigador-colaborador do Centro de 
estudos Interculturais CEI-ISCAP-IPP. Professor da 

Universidade de S. José, Região Administrativa 
Especial de Macau (R. P. China) entre 2013 e 2015, 
é ali Visiting Professor. Tem publicado títulos em 
autoria e co-autoria, artigos, capítulos e estudos 

vários, colaborado em projectos nas áreas 
científicas em que trabalha, em particular no 

Oriente, em Macau, onde desenvolve actividade 
científica, cultural e jornalística regular. Na 

actualidade, os seus domínios de investigação 
prendem-se com a história e património da 

expansão portuguesa na Ásia e o estudo das 
relações interculturais entre a Europa e o 

Sudeste Asiático, a China e Japão, com destaque 
para esta e para o Delta do Rio da Pérola (Macau, 

Hong Kong, Cantão). Desenvolve investigação 
no âmbito da geopolítica da Ásia e do “One Belt, 

One Road”, com participação em conferências 
internacionais na Europa e China sobre o tema. 
É coordenador científico do Centro de Estudos 

Franciscanos do Porto, Portugal, e do Centro 
Cultural Copta Ortodoxo do Porto, além de 

curador da Colecção Privada de Arte deste centro.
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Tiago Sá Balão é psicólogo, terapeuta de casal e familiar. 
É Licenciado e Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde 

pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto e possui ainda pós-graduações e 

especializações avançadas em Terapia de Casal, Sexologia 
Clínica e Terapia Familiar. É autor da tese de mestrado 
Intimidade e Satisfação na Conjugalidade e dos livros 

Sentimento de Pertença – Um caminho a percorrer por mim 
e por ti ( já na 2.ª edição) e Quando o Amor Chega - Amar-

te com sabedoria. Adora (bem) comunicar, partilhando 
muito conhecimento e experiências através de palestras, 

workshops e cursos (sobretudo, no âmbito da saúde mental 
e do desenvolvimento pessoal e relacional). Vai partilhando 

o seu conhecimento nos média, tendo já participado na 
TV, dirigido um programa de rádio, e escreve regularmente 

para várias revistas e jornais regionais e nacionais. 
Tem experiência profissional em contextos clínicos e 
educacionais/escolares, destacando-se atualmente o 

grande envolvimento no Relaction - Gabinete de Psicologia, 
no âmbito da intervenção psicológica individual, em casais, 

em famílias e em grupos. 

relacionamentos 

O Amor em  
três Dimensões  
(Eu, Tu e Nós) 
por Tiago Sá Balão
16 A 24 OUT — 18H30
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA — PISO 6

gastronomia 

Doçaria 
com Chef Sandro Silva
8, 15 E 22 OUT — 18H30
ESPAÇO CULTURAL DA LIVRARIA — PISO 6

vinhos 

Vinhos fora 
do Baralho: 
“Vinhos 
de Outono” 
com José Silva
10 OUT — 21H00
RESTAURANTE — PISO 6

«O amor em três dimensões (eu, tu e nós)» é um curso direcionado para todas as 
pessoas que querem encontrar respostas para os desafios que diariamente apare-
cem dentro dos relacionamentos amorosos e também para aquelas que querem 
conhecer os segredos para a felicidade dentro do casal. Mais do que um curso, é 
uma oportunidade de aprendizagem, pela partilha de conhecimentos e experiên-
cias do psicólogo e terapeuta familiar/de casal Tiago Sá Balão, que está habituado 
a comunicar com diversos tipos de público sobre estas temáticas, abrindo sempre 
espaço para questões e pontos de reflexão que as pessoas presentes queiram 
apresentar. 

Em três sessões, o conceituado Chef Sandro 
Silva, vai ensinar alguns dos truques, simplificar 
métodos e desmitificar muitos mitos relacionados 
com a arte de fazer gelados artesanais e massas 
folhadas. Vai ainda apresentar o seu mais recente 
trabalho, a “Delícia do Douro”. Nada vai faltar 
para tornar o seu final de tarde num verdadeiro 
momento de inspiração e bom gosto.

Já não se vai à praia mas ainda sabe bem andar cá 
fora, numa esplanada perto do mar ou junto ao 
rio e apreciar um copo de vinho rosé ou mesmo 
um branco fresco. Por vezes chove um pouco e 
os primeiros frios adivinham-se lá para o final de 
Outubro. Entra-se em Novembro a comer castanhas 
assadas, que já sabem bem. Então são os tintos 
a dar-nos conforto e a fazerem óptimas ligações 
com comidas mais fortes. Começam as rojoadas e 
os assados no forno. No fim de cada refeição sabe 
sempre bem um vinho do Porto ou da Madeira, 
para aquecer o corpo e o espírito… São os vinhos 
de Outono que vão estar presentes em mais um 
workshop dos Vinhos Fora do Baralho.

cursos Gaia / Porto workshops

1.ª SESSÃO — 16 DE OUTUBRO 
A inteligência emocional nos relacionamentos amorosos; Mindfulness nos relacio-
namentos amorosos 
 
2.ª SESSÃO — 17 DE OUTUBRO 
Inteligência erótica e sexualidade; dimensões da intimidade. 
 
3.ª SESSÃO — 23 DE OUTUBRO 
Os filhos no meio do casal e o casal no meio dos filhos; A saída dos filhos de casa: o 
«ninho vazio».
 
4.ª SESSÃO — 24 DE OUTUBRO 
Os grandes desafios das relações amorosas nos dias de hoje; Segredos para a felici-
dade dentro do casal. 

1.ª SESSÃO — 8 DE OUTUBRO 
Gelados Artesanais 
 
2.ª SESSÃO — 15 DE OUTUBRO 
Massas Folhadas 
 
3.ª SESSÃO — 22 DE OUTUBRO 
“Delícia do Douro”

Sandro Silva nasceu no Porto, 
em 1977, desde muito cedo 
descobriu a sua verdadeira 

vocação, a pastelaria!!!  mais 
concretamente a pastelaria 

fina e os bombons, Intitula-se 
a si próprio como um auto 

didacta, um perfeccionista e 
é com rigor que todos os dias 
procura as melhores frutas, 
os melhores ingredientes, 
o melhor sabor, a melhor 
textura e tudo isto quase 

de um modo científico 
para conseguir a melhor 
experiência degustativa. 

Sandro Silva colabora 
igualmente com algumas 

revistas da área e dá 
formação de pastelaria e das 
suas técnicas, por todo o país. 
Os seus cursos e workshops 
são muito procurados por 

alguns pasteleiros de renome 
que vêm no Sandro uma 

verdadeira referência na arte 
da pastelaria moderna.  

José Silva é um reconhecido 
crítico de vinhos e 

gastronomia. Apresentou 
o programa “A Hora de 
Baco”, transmitido pela 
RTP N, RTP África e RTP 
Internacional. Escreveu 
o Roteiro Gastronómico, 

Guia dos Restaurantes de 
Portugal e também o Roteiro 
Gastronómico de Matosinhos. 

Assina um artigo semanal 
para o Jornal de Notícias e 
escreve para a revista Wine 
Passion, na qual faz parte 
do painel de provadores. 
É regularmente júri de 

concursos de gastronomia 
por todo o país e comissário 

do Congresso Nacional de 
Gastronomia, com a Câmara 

Municipal de Matosinhos.
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Neste ciclo, o maestro Martim Sousa Tavares apresenta-
-nos uma série de leituras e reflexões concêntricas em tor-
no do cruzamento entre a música e outras artes. São cami-
nhos pessoais, fruto de um percurso único de descobertas, 
interesses e curiosidade, e são transmissíveis, pois de nada 
serve guardar as coisas que amamos se não as partilha-
mos. Com a sua forma característica de comunicar, de tom 
dinâmico e acessível, o maestro porá lado a lado sinfonias 
e romances, sons e cores, imagens e sentimentos. E porque 
tudo pode contribuir para a interpretação de uma obra de 
arte, de tudo um pouco se falará nestes cursos.

Martim Sousa Tavares é maestro e comunicador, 
estudou música e direcção de orquestra entre Lisboa, 

Milão e Chicago. Trabalhou com orquestras de 
sete países e dedica-se sobretudo ao trabalho com 

jovens. Activo desde 2014 no campo da comunicação, 
entre as suas intervenções mais recentes contam-
se o Palácio Nacional da Ajuda, a Universidade de 
Coimbra, a Temporada de Música em São Roque. 

Paralelamente, compõe, escreve e desenvolve 
trabalho de curadoria no âmbito do centenário 
de Sophia de Mello Breyner Andresen. Fundador 
e director artístico da Orquestra sem Fronteiras 

e coordenador de projectos educativos com o 
Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa. 

1.ª SESSÃO  — 11 DE SETEMBRO
Breve história da pimenta: a evolução da escuta 

2.ª SESSÃO — 13 DE SETEMBRO
Mozart e Thomas Mann: ouvir formas

3.ª SESSÃO — 18 DE SETEMBRO
Turner, Kandinsky, Rothko & Debussy, Schonberg  
e Feldman: ouvir cores

4.ª SESSÃO — 20 DE SETEMBRO
Saramago, Sófocles & Schubert e Tchaikovsky:  
ouvir o destino

5.ª SESSÃO — 25 DE SETEMBRO
Visconti e Mahler: ouvir sentimentos

artes 

Tema e Variações
Cinco sessões de encontro e reflexão  
entre a música e as artes 
por Martim Sousa Tavares
 
11 A 25 SET — 18H30 
SALA  LISBOA — PISO 6

curso 

Escrita Criativa 
por José Couto Nogueira
9 SET A 10 OUT — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Quem não sonhou em escrever um livro? A experiência da 
vida é tão rica e emocionante que muitas vezes pensamos 
em escrever sobre o que nos rodeia ou nós próprios, seja 
sob a forma de livro, peça de teatro ou novela de televisão. 
No entanto a maioria das pessoas tem duas barreiras que 
parecem irredutíveis:  a falta de conhecimento das técnicas 
e truques que julgam serem exclusivas dos profissionais e 
receio de que não consigam exprimir de modo convincente 
aquilo que lhes vai na cabeça.
O objetivo deste curso é revelar de uma forma prática como 
se resolvem os grandes “problemas” do escritor: originalida-
de, clareza, estilo, interesse. E também os pequenos “proble-
mas”, esclarecidos da melhor forma possível, através do 
treino mais personalizado que só é possível num pequeno 
grupo. Uma grande ajuda é dada pela presença de autores 
convidados – escritores conhecidos do público que contam 
o seu percurso e respondem às dúvidas dos presentes. Dos 
vinte e sete cursos realizados até agora já saíram uma boa 
dezena de escritores publicados e muitos mais fizeram ou 
estão a fazer textos de qualidade. 
Muitas vocações adormecidas só precisam de um pequeno 
incentivo para se revelarem e darem grande satisfação a 
quem escreve – e também a quem lê. O curso interessa 
tanto a quem queira escrever e sinta que lhe falta “alguma 
coisa” (coragem, conhecimentos) como para os leitores que 
gostariam de saber mais sobre a arte de escrever.

José Couto Nogueira, escritor, jornalista, tradutor 
e autor/apresentador televisivo, publicou três 
guias de viagens, três romances: Táxi, Vista da 

Praia e Pesquisa Sentimental, um livro de contos 
A procura da felicidade e uma colectânea de crónicas, 

A namorada infiel.
Traduziu livros de ficção e não-ficção, e tem 

mais de trinta anos de experiência como editor, 
chefe de redacção, redactor, repórter e colunista. 

Escreveu e apresentou um programa de televisão 
de informação e criou um dos primeiros sites 

profissionais portugueses na Internet. É o professor 
do curso de Escrita Criativa desde a sua primeira 

edição, sendo que esta será a 26ª.
Desde Janeiro de 2006 já falaram nos cursos, entre 
outros, os seguintes autores e editores: Ana Maria 
Magalhães, Domingos Amaral, Inês Pedrosa, João 

Aguiar, José Jorge Letria, José Manuel Saraiva, 
Lídia Jorge, Manuela Crespo, Manuela Gonzaga, 

Maria Filomena Mónica, Mário Zambujal, Patrícia 
Reis, Ricardo Adolfo, Richard Zimler, Rita Ferro, 

Rodrigo Guedes de Carvalho, Rui Herbon, Sarah 
Adamoupolos, e os editores António Lobato de 

Faria, Cecília Andrade, João Rodrigues, Manuel Rosa, 
Manuel Valente e Nelson de Matos.

1.ª SESSÃO — 9 DE SETEMBRO
A escrita. Descrição das ferramentas necessárias para  
a escrita, ambiente e organização do trabalho.

2.ª SESSÃO — 12 DE SETEMBRO
Os autores. Breve descrição do “escritor-tipo”.  
Exemplos de vida e trabalho de alguns autores.

3.ª SESSÃO — 16 DE SETEMBRO 
A criação literária. Descrição geral da literatura con-
temporânea: escolas e estilos. 

4.ª SESSÃO — 23 DE SETEMBRO
A literatura contemporânea. Exemplos de textos  
de alguns escritores portugueses do século XX. 

5.ª SESSÃO — 26 DE SETEMBRO
Formatos literários I. Ficção histórica, contemporâ-
nea, de costumes. O conto e o romance. 

6.ª SESSÃO — 30 DE SETEMBRO
Formatos literários II. Não-ficção; ensaio, investiga-
ção, artigo jornalístico, notícia. 

7.ª SESSÃO — 3 DE OUTUBRO
Regras, princípios, rumos. Técnicas de narrativa, orien-
tações possíveis. 

8.ª SESSÃO — 7 DE OUTUBRO
Regras II. 

9.ª SESSÃO — 10 DE OUTUBRO
A indústria. O caminho entre o original e o livro publi-
cado.
Conclusão. Avaliação das sessões, leitura de trabalhos 
e entrega de diplomas.

inscrições até 

2 SETEMBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0

inscrições até 

4 SETEMBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0
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curso 

História da Arte
Olhar e Ver
por José Carlos Pereira
9 OUT A 11 NOV — 18H30
SALA  LISBOA — PISO 6

Dado o conjunto de valores que caracterizam as obras 
de arte, estas conquistaram um lugar muito especial ao 
longo do tempo nas diversas sociedades. Em razão dessa 
especificidade, as obras de arte foram colocadas em locais 
de profunda carga simbólica (cavernas, templos, palácios, 
entre outros), sendo que hoje tendem a permanecer em 
grandes museus, espaços que se assemelham, por vezes, a 
majestosas catedrais, com rituais próprios, mesmo se nem 
sempre aí se sintam em “casa”, pois muitas delas foram 
criadas para outros locais, segundo referências, códigos e 
inquietações muito diferentes. 
Apesar da sua prática e linguagem próprias, a arte não 
deixa de reflectir as ideias políticas, sociais, filosóficas e re-
ligiosas vigentes em cada época. Neste contexto, o curso de 
História da Arte procura fazer o enquadramento de alguns 
temas e problemáticas no território das práticas artísticas, 
de modo a que, perante uma obra de arte, consigamos 
melhor com ela “dialogar” ao nível da luz, das relações 
simbólicas, do espaço, da composição, do cromatismo, etc., 
enquadrando-a no tempo e no espírito que lhe pertencem. 
As sessões serão preenchidas com a análise formal e teórica 
das obras que possam caracterizar o período e as temáticas 
abordadas.  

José Carlos Pereira é 
licenciado em filosofia, 
doutorado em Estética 
e professor auxiliar na 

Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. 

É autor dos seguintes livros: 
O Valor da Arte (2016), 

Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, As Doutrinas 
Estéticas em Portugal: do 
romantismo à Presença 

(2011), Editorial Hespéria, 
e Olhar e Ver: 10 obras + 2 

para compreender a arte (2ª 
edição no prelo).

1.ª SESSÃO — 9 DE OUTUBRO
Introdução: os códigos da pintura. Rogier Van der Weyden (1400?-1464) e A Descida 
da Cruz.

2.ª SESSÃO — 14 DE OUTUBRO
A narrativa mitológica. Botticelli (1445-1510): A Primavera e Minerva e o Centauro.

3.ª SESSÃO — 16 DE OUTUBRO
A graça fluída do gesto. Parmigianino (1503-1540) e uma representação menos 
convencional da Virgem.

4.ª SESSÃO — 21 DE OUTUBRO
Um outro olhar sobre o Calvário. Pieter Bruegel, o velho (1525?-1569), ou a subtileza 
dos pormenores.

5.ª SESSÃO — 23 DE OUTUBRO
A pedagogia da imagem. Murillo (1618-1682) e a retórica do poder eclesiástico.

6.ª SESSÃO — 28 DE OUTUBRO
A natureza-morta. Chardin (1699-1779) e a arte da encenação na pintura.

7.ª SESSÃO — 30 DE OUTUBRO
A transição para o século XX. Cézanne (1839-1906): o outro modo de ver a natureza.

8.ª SESSÃO — 4 DE NOVEMBRO
A experiência do Cubismo. Bracques (1882-1963) ou a inusitada representação da 
figura feminina.

9.ª SESSÃO — 6 DE NOVEMBRO
Uma serenata trágica. Picasso (1881-1973) e a função simbólica do espaço.

10.ª SESSÃO — 11 DE NOVEMBRO
A estranheza do retrato. Bacon (1909-1992): uma outra maneira de pintar.

inscrições até 

2 OUTUBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0
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A abordagem à História do Cinema tem de ter em conta 
que este nasceu e se desenvolveu simultaneamente nos 
EUA e na Europa. Por isso, antes de mais, a sua História 
tem de ser vista em função das relações entre os dois 
continentes ao longo de mais de um século, desde que 
Lumière fez a primeira projecção pública, em 1895, até hoje, 
e das diferentes concepções que marcaram a sua evolução 
de um e do outro lado do Atlântico: para os americanos, o 
cinema sempre foi a “fábrica de sonhos”, uma indústria de 
entertainment controlada pelos produtores, enquanto os 
europeus sempre o viram  
como a “7.a Arte”, dirigida pelos realizadores.
Mas, até  por isso, a História do Cinema é também  
a do equilíbrio entre produtores e realizadores: entre as 
exigências e os condicionamentos da produção industrial e 
a dependência do talento - entre a arte e o dinheiro.
Por outro lado, a evolução do cinema está profundamente 
ligada às condições políticas, económicas e culturais de 
cada época, desde a hegemonia dos estúdios na Hollywood 
dos anos 20, 30 e 40, aproveitando os efeitos devastadores 
da I e da II Grande Guerra na Europa, ao aparecimento do 
neo-realismo na Itália do pós-Guerra, da Nouvelle Vague na 
França gaullista, à nova geração de Hollywood nos anos 70.
E há também que considerar os sucessivos progressos 
técnicos (som, cor, cinemascope, etc.) que condicionam 
e alargam os horizontes da linguagem cinematográfica. 
O aparecimento da TV e, depois, do vídeo e do digital, vêm 
depois revolucionar a economia do cinema, os seus modos 
de produção e de exploração: de concorrente da tela, o 
“pequeno ecrã” acabou por se tornar um precioso aliado na 
nova economia do cinema.
O Workshop vai descrever esta evolução, enquadrada por 
estas diferentes perspectivas, até aos anos 90 do século 
passado, altura em que assistimos ao declínio do cinema 
europeu e à hegemonia quase total do cinema americano, 
cujas razões iremos também analisar.

curso 

História do Cinema 
por António-Pedro Vasconcelos 
15 OUT A 21 NOV — 18H30 
SALA  LISBOA — PISO 6

1.ª SESSÃO — 15 OUTUBRO
O nascimento do cinema. “O cinema começou por não existir”. Edison e os irmãos 
Lumière.

2.ª SESSÃO — 17 OUTUBRO
O Mudo (I) EUA. Griffith e “O Nascimento de uma Nação”. Stroheim. O burlesco: 
Chaplin, Keaton. 

3.ª SESSÃO  — 22 OUTUBRO
O Mudo (II) Europa. A 7.a Arte. O Expressionismo alemão. URSS. Eisenstein.“O Cine-
ma é a mais importante das artes” (Lénine).

4.ª SESSÃO —  24 OUTUBRO
O Sonoro – EUA. Anos 30. Irving Thalberg e a era dos estúdios. Os géneros. O códi-
go Hays. Roosevelt. O sonoro: “Garbo talks”.

5.ª SESSÃO — 29 OUTUBRO
Os Anos 40 – EUA. A guerra. O colapso do cinema Europeu. USA: A reacção dos 
autores: “The Name Above the Title”. O início da produção independente.

6.ª SESSÃO — 31 OUTUBRO
O Pós-Guerra – Itália. O neo-realismo:“A realidade está à frente dos nossos olhos. 
Para quê manipulá-la?” (Rossellini)

7.ª SESSÃO —  5 NOVEMBRO
Anos 50 – EUA (I). A nova geração de “autores” e de actores. Nova Iorque e a Broa-
dway. A esquerda americana e o maccarthismo:  “A caça às bruxas”.

8.ª SESSÃO — 7 NOVEMBRO
Anos 50 – EUA (II). O aparecimento da TV e a reacção de Hollywood: o cinemascope. 
Preminger e o fim do código Hays.

9.ª SESSÃO — 12 NOVEMBRO
Anos 60 – Europa. Os “Cahiers du Cinéma”. A Cinemateca: Henri Langlois. A 
Nouvelle Vague francesa. Inglaterra: o Free Cinema. A Alemanha. A descoberta de 
Ingmar Bergman e do cinema japonês.

10.ª SESSÃO —  19 NOVEMBRO
Anos 70 – EUA. A geração pós-Vietname. O regresso do cinema de evasão (Spiel-
berg, Lucas). A era Reagan: o regresso dos “Heróis”. 

1/2 SESSÃO —  21 NOVEMBRO
Os mestres. Alguns grande Mestres solitários e incontornáveis.

António-Pedro Vasconcelos 
é realizador e produtor, 
crítico e comentador, e 

um dos protagonistas do 
panorama cinematográfico 

português desde a 
década de 1960, com o 

aparecimento do chamado 
“cinema novo”. Depois 

de vários documentários 
e filmes de publicidade, 
realiza o seu primeiro 

filme, Perdido por Cem, em 
1973, e a partir daí, uma 
dezena de filmes, sendo 
o último Parque Mayer, 
a estrear em Dezembro 

deste ano. Paralelamente 
tem realizado vários 

documentários para a 
televisão, publicou 5 livros 
sobre vários temas, desde 
a TV ao futebol, passando 
pela crítica literária e um 

ensaio sobre O futuro 
da Ficção, e deu aulas 
no Conservatório e na 

Universidade Moderna.

inscrições até 

8 OUTUBRO
NO PONTO DE INFORMAÇÃO PISO 0



Falar de ética está na moda. Há até quem, com saudável ironia, fale de 
“markética”, um neologismo para significar que a (aparência) de ética se 
marketizou. O certo é que se, em política, se costuma dizer que o que parece 
é, no plano da ética, não basta parecer. É mesmo preciso ser. 
Por outro lado, é frequente considerar os substantivos informação e comu-
nicação como sinónimos. Todavia, enquanto caminho para chegar a nós e 
aos outros, podem não exprimir exactamente o mesmo. Se informação sig-
nifica, tão-só, transmitir, comunicar é, sobretudo, fazer chegar. É através da 
comunicação que redistribuímos vivências, experiências, conhecimentos, 
atitudes. Na comunicação, seja qual for a forma e o contexto em que se 
exprime, a ética é-lhe consubstancial.
Esta vertente ética da comunicação passa, simultaneamente, por um con-
junto de valores e de saberes que procuram responder à definição 
de ética dada há 2400 anos por Sócrates e depois ex-
pressa por Platão (in A República): “como deve-
mos viver e porquê?” 
Tenho para mim que o primeiro dos 
valores é o direito-dever. Duas 
palavras unidas por um sin-
gelo hífen. Porque são si-
métricas. Quando usu-
fruo de um direito, 
outrem (ou eu pró-
prio) cumpre um 
dever. E vice-ver-
sa. Esta simetria 
de reciprocidade é 
fundamental para 
o fermento e consis-
tência da comunicação.

crónica

Outros valores decisivos – entre tantos - são o carácter, a decência, a hones-
tidade, a coerência (esse recurso tão escasso…), a sensatez, a sobriedade, a 
prudência, a lealdade, a exemplaridade, a autenticidade, a exactidão. 
Quanto aos saberes, sintetizaria assim o compósito essencial: o saber cog-
nitivo, que é o que chamamos o conhecimento; o saber fazer, que é a capaci-
dade; o saber ser, que é a experiência; o saber estar, que é o relacionamento; 
o saber mudar, que é a adaptação (hoje uma sabedoria fundamental); o 
saber aprender, que é a formação; o saber dar e receber, que é a partilha; o 
saber comandar, que é a liderança; o saber envolver-se, que é a participação; 
o saber acreditar, que é a motivação; e o saber compreender, que é o cuida-
do, a ternura, uma sabedoria afectiva muito importante e, às vezes, nem 

sempre abundante.
É a soma de valores e de saberes – aqui meramen-

te exemplificados – que a cultura comu-
nicativa deve sempre incorporar.

E se, a esta cultura, somarmos 
a ambição, a persistência, a 

consistência e a visão, che-
gamos, no sentido ético 
da palavra, à utopia. E é 
por esta ideia axiológica 

da utopia que vale a pena 
comunicar e redistribuir sa-

bedoria, assim valorizando 
princípios universalmente acei-
tes como património do bem 
comum.

Político e economista

Ética, Comunicação e Utopia
António Bagão Félix

Para a nossa artista 
convidada, que nasceu 

em Alcobaça em 
1973, «a única coisa 

verdadeira», logo desde 
cedo e por causa de 

uma mãe professora de 
desenho, foi o desenho. 
Depois das Belas Artes 

do Porto, o design 
surgiu como profissão 

possível. Mas como 
gosta mesmo é de 

sujar as mãos entrou 
para a companhia 

S.A. Marionetas. 
Em paralelo dedicou-

-se a bonecos 
bidimensionais, como 

os da tira cómica, 
no jornal Região de 

Cister, A incrível vida 
de D. Inês de Castro e 
sua pomba Pimba, ou 

as ilustrações para 
Bestiário Tradicional 

Português (Ed. 
Escafandro). Continua 
a ter como verdadeira 

aquela opinião 
sobre o desenho. 
E afirma, de peito 

feito, que «o humor 
salva». Retratou-se 
envelhecida por ter 

sido a memória o tema 
que foi ilustrando 

nestas páginas. 

Natacha Costa 
Pereira 

ilustradora  
desta edição

inscrições gratuitas
A inscrição nos cursos, bem como a participação  

na maioria das actividades, é gratuita.
A inscrição não garante a admissão, sendo feita uma selecção aleatória sempre 

que o número de alunos supere as vagas. Nos dias que antecedem o evento 
o Âmbito Cultural enviará um e-mail de confirmação. 

Não é necessária inscrição para as apresentações de livros. 
As fichas de inscrição devem ser entregues no Ponto de Informação, no Piso 0 
dos Grandes Armazéns de Lisboa e feitas através da página ambito-cultural.

elcorteingles.pt no caso dos Grandes Armazéns de Gaia Porto. No final de cada 
curso será entregue um diploma de participação a quem tenha assistido a pelo 

menos 80% das aulas. 
Para mais informações dirija-se ao Ponto de informação no Piso 0  

dos Grandes Armazéns de Lisboa e de Gaia Porto ou ligue para 213 711 793 (Lisboa) 
ou 223 781 444 (Gaia) 

Inscrições Lisboa: Ponto de Informação, Piso 0
Inscrições Gaia Porto: página ambito-cultural.elcorteingles.pt
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Redes Sociais de Lisboa
Facebook visite-nos em www.facebook.com/AmbitoCulturalElCorteInglesLisboa
Twitter siga-nos em @ambito_cultural
Instagram siga-nos em www.instagram.com/ambitocultural.pt
LinkedIn www.linkedin.com/company/ambito-cultural-lisboa

Redes Sociais de Gaia Porto
Facebook visite-nos em www.facebook.com/AmbitoCulturalElCorteInglesGaiaPorto
Twitter siga-nos em @Cultura_ECIGaia
Instagram siga-nos em www.instagram.com/ambitoculturalgaiaporto

Âmbito Cultural nas redes sociais

O Âmbito Cultural do El Corte Inglés está presente nas principais redes sociais através do Facebook, 
Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre disponível para consulta no seu computador, tablet ou telemóvel. 
No Facebook publicamos sugestões culturais e todos os eventos organizados pelo Âmbito Cultural, 
desde os cursos e conferências aos concertos de música clássica, passando pelos lançamentos de 
livros, as sessões de autógrafos e oficinas. É igualmente possível ver em detalhe as informações 
sobre a programação e visitar a galeria fotográfica onde estão as imagens e o registo dos momentos 
mais emocionantes ou mais divertidos.  Os posts do Facebook são replicados no Twitter de forma 
simplificada e com links individuais. No Instagram encontram-se fotografias e vídeos de alguns dos 
nossos eventos. Publique também as suas fotografias e vídeos usando #ambitocultural. A programação 
e todas as informações sobre o Âmbito Cultural poderão também ser consultadas na página: 

ambito-cultural.elcorteingles.pt


