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Catálogo

Sinopse

AGUSTINA
BESSA‑LUÍS
Vida e Obra

EMÍLIA NADAL
Pintura de Memórias
Ana Marques Gastão, Carlos
de Pontes Leça, Frei Bento
Domingues, José-Augusto
França, José Blanco, Manuel
Braga da Cruz, Maria João
Fernandes, Pedro Roseta, Raul
Pinto, Rui-Mário Gonçalves,
Sandra Leandro e Yvette Centeno

Fernando Pinto do Amaral,
Inês Pedrosa, João Botelho,
José Saramago, Luís Caetano,
Manoel de Oliveira, Maria de
Fátima Soares, Maria de Jesus
Barroso, Mónica Baldaque e
Urbano Tavares Rodrigues
Género: Biografia

Género: Biografia

Data de edição: 2011

Data de edição: 2011

Preço: 13,00 €

Preço: 13,00 €

N.º de páginas: 128

N.º de páginas: 176

Dimensões: 230x150 mm

Dimensões: 230x150 mm

isbn: 978-989-8439-05-5

isbn: 978-989-8439-04-8

Sinopse

Sinopse

A Escritaria tem, de ano para ano, tal como que um livro de página para página,
oferecido a possibilidade única de trazermos às ruas de Penafiel um festival literário
que nos mergulha, com intensidade e paixão, na vida e obra de um escritor. A escrita,
a palavra e a língua portuguesa são os protagonistas desta história, cujo timoneiro
nos conduz a mundos, lugares, personagens e emoções que ora nos aquietam ora nos
inquietam a alma. (...)

Numa aparente dimensão espectral, ora explorando as possibilidades imagísticas do
símbolo, ora evocando memórias, referências eruditas e visões futuristas, as imagens
de Emília Nadal mostram-nos o poder criador da própria pintura. O rigor construtivo,
manifesto em composições e decomposições que denunciam uma profunda pesquisa em
torno do valor plástico e poético dos elementos pictóricos, associa-se ao poder de traduzir,
com notável sensibilidade, um singular universo figurativo, onde por vezes emerge, como
sucede em paisagens oblíquas, uma sensibilidade abstracta.

MEMÓRIA DAS
PALAVRAS
Urbano Tavares
Rodrigues

JOAQUIM DE ARAÚJO

Cristina Almeida Ribeiro,
Domingos Lobo, Eugénia Leal,
Fernando Pinto do Amaral, José
Manuel Mendes, Kelly Basílio,
Mário de Carvalho, Nuno Júdice,
Rui Herbon e Teolinda Gersão

Maria da Conceição Vilhena

Género: Biografia

Género: Estudo literário

Data de edição: 2011

Data de edição: 2008

Preço: 13,00 €

Preço: 18,00 €

N.º de páginas: 168

N.º de páginas: 480

Dimensões: 230x150 mm

Dimensões: 340x150 mm

isbn: 978-989-8439-03-1

isbn: 978-989-95184-7-6

Diálogo epistolar com Alice
Moderno: da Literatura
ao amor frustrado

Sinopse

Sinopse

Uma pena...fiel aos seus desígnios... Alberto Santos A fala onde pulsa o rumor do
efémero, do corpo e da coragem... Domingos Lobo Generosidade... João de Melo O
Escritor, o Homem. Inconfundíveis. E a obra. Que nos interpela. Como poucas entre
nós... José Manuel Mendes Para Urbano, a escrita, tal como a vida, é um sonho
acordado... Kelly Basílio Vida generosa, escrita luminosa, humano na gesta e no gesto...
Manuel Andrade Excelsas generosidade, cidadania e talento em rebeldia numa grande
alma inquieta... Mário de Carvalho O sol possível... Nuno Júdice As palavras à flor
da pele... Rui Herbon

‘Joaquim de Araújo. Diálogo epistolar com Alice Moderno: da Literatura ao amor
frustrado’ é uma edição comemorativa dos 150 anos do nascimento de Joaquim de Araújo,
na qual a autora analisa e transcreve, na íntegra, 171 cartas trocadas nos anos 1888 a
1911 entre Alice Moderno e Joaquim de Araújo.
Sendo ambos poetas e jornalistas, fundadores de jornais e revistas, absorvidos por interesses
culturais, ocupados em actividades intelectuais, criadores e difusores de literatura, as suas
cartas de namoro contemplam assuntos que ultrapassam largamente a vida sentimental,
ocupando um vasto espaço sobre a vida cultural portuguesa daquela época.

EMMA LAZARUS
Vida e Obra

O PÓ DA GENTE DO
CAMINHO

Helena Anacleto-Matias

José de Andrade

Género: Biografia

Género: Fotografia

Data de edição: 2008

Data de edição: 2007

Preço: 15,00 €

Preço: 20,00 €

N.º de páginas: 104

N.º de páginas: 120 a preto e branco

Dimensões: 150x230 mm

Dimensões: 270x240 mm

isbn: 978-989-95184-5-2

isbn: 978-989-95184-3-8

Sinopse

De origens judaico-sefarditas, Emma Lazarus viveu no século XIX. De uma família
abastada nova-iorquina, a escritora começou a publicar muito nova – ‘Poems and
Translations Written Between the Ages of Fourteen and Seventeen’ foi a sua primeira
publicação. Seguiu-se-lhe ‘Admetus and Other Poems’, a peça ‘The Dance to Death’
integrada em ‘Songs of a Semite’ e a novela ‘Alide’.
O legado de Emma Lazarus mais mediático é, sem dúvida, o poema inscrito na base do
pedestal da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque,‘The New Colossus’, sendo conhecido
e estudado nas escolas Norte-americanas; o que poucos sabem, no entanto, é que Emma
Lazarus era de origens portuguesas.

Sinopse

Obra de colecção, em capa dura, de um fotógrafo de renome internacional, premiado
e exposto em vários cantos do mundo. Um livro retrospectivo de um humanista
recentemente falecido, que dizia procurar fotografar por dentro das coisas. Permaneceu
quase incógnito até ao fim dos seus dias.
Por mais célere e despretensioso que seja qualquer desvelo sobre a obra deste autor,
resistirão sempre os rostos marcados, gretados, famintos, as mãos das crianças, maneiras,
finas, coçando genitais ou amparando o monco do nariz, e as outras mãos, dos adultos,
calejadas, medonhas, segurando arados como terços, animais como cruzes de sustento.
Enfim, o humano que não se quer para que não se perca. E há depois os olhares, os das
gentes e das paisagens, que passaram, que ficaram, que mesmo passando ficaram, pois o
pó da gente permanece como cinzas que recusam assentar.

ANTÓNIO SOARES
1916

ESCRITOS 2

Horácio Bento de Gouveia
1930-1939

António Soares

Maria de Fátima G. Soares

Género: Pintura

Género: Contos

Data de edição: 2007

Data de edição: 2007

Preço: 35,00 €

Preço: 13,50 €

N.º de páginas: 52 a cores

N.º de páginas: 208

Dimensões: 340x240 mm

Dimensões: 230x150 mm

isbn: 978-989-95184-2-1

isbn: 978-989-95184-0-7

Sinopse

Sinopse

Primeiro livro editado acerca de um dos maiores pintores modernistas de sempre.
Consiste num álbum de desenhos e esboços da primeira fase da sua carreira (19161917), respeitador das dimensões, grafismo e espírito do original. Amigo dilecto de
Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e outros, António Soares
tem a sua obra espalhada por todos os grandes museus e colecções privadas do país,
contando, até agora, com cerca de 5000 registos inventariados. Expôs em Sevilha, Paris,
Nova York, São Paulo, Bagdad, Madrid e Sá da Bandeira (Angola). O próprio álbum
é um objecto de colecção, com capa dura revestida a serapilheira.

Colectânea de textos de um dos maiores autores madeirenses, que dá nome a um prémio
literário e a uma casa-museu, e que viu recentemente o seu busto ser descerrado no
Funchal. O autor conviveu com Agustina Bessa Luís e Aquilino Ribeiro, entre outros. A
obra tem prefácio do Prof. Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu considero Horácio Bento de Gouveia um bom escritor de crónicas, um Sterne das
Ilhas, perplexo diante duns olhos pretos como Sterne foi diante do sorriso de uma luveira.
Boémio nas suas próprias memórias, é conduzido por essa impertinência romântica, tão
britânica quanto própria do estudante exilado da sua paisagem marítima... ...É um
bom selvagem, esse respirar do coração tremendamente inconstante e inacabado. A obra
de Horácio de Gouveia é obra dum coração inacabado.

ALMA DE VIAJANTE

ÚLTIMO NOCTURNO

Filipe Morato Gomes

Aires Montenegro

Género: Viagem

Género: Romance

Data de edição: 2006

Data de edição: 2006

Preço: 14,50 €

Preço: 14,50 €

N.º de páginas: 124

N.º de páginas: 124

Dimensões: 150x230 mm

Dimensões: 230x150 mm

isbn: 978-989-95184-4-5

isbn: 989-95184-1-7

Sinopse

Sinopse

Recolha antológica das crónicas de viagem publicadas, semanalmente, no suplemento
Fugas do jornal Público, acrescidas de alguns textos inéditos e de um portfólio de 80
fotografias dos 14 meses em que, sozinho, cumpriu uma apaixonante volta ao mundo.
Foram catorze meses de vida errante, mochila às costas, máquina fotográfica em punho
e sentidos despertos. Parti. Vivi. E regressei. Mais paciente, mais humilde. Possuidor
de um autoconhecimento nunca antes alcançado e seguro de que o ser humano é, por
natureza, em qualquer canto do planeta, bom e generoso. Voltei, enfim, com horizontes
alargados, enriquecido com vivências inolvidáveis e com a reconfortante convicção de
que, apesar de tudo, pouco conheço do Mundo em que vivemos.

Primeiro romance de um dos mais promissores escritores dos nossos dias. O enredo do
livro, aparentemente simples, convoca toda uma série de teias significativas, centradas
nas problemáticas da morte e da mudança: morte de um homem, mas também morte
de uma família e de um mundo: o velho de chapéu preto que, aos poucos, dá lugar a um
mundo global e desumanizado.
Sob um céu escuro azul violeta, é Bruckner que se estende sobre os campos e as leiras,
tão manso na harmonia agreste dos metais e cordas pizicadas, tão intenso e agitado
no retorno à nascente dessas ânsias recriadas em orgia de milagre pelas mãos de algum
deus intempestivo, chamamentos antigos impossíveis na necessária luz incendiada que
descansa, adormece e se prepara para abrir em esplendor as suas pétalas vertendo sobre
nós, e sem descanso, toda a raiva, toda a cor, toda a ternura.
Aires Montenegro

MIA COUTO
Vida e Obra

A RUA DO BURGO
DE ENTRE-OS-RIOS

André Heráclio do Rêgo,
António Loja Neves, Cremilde
Cuco, Felizardo Bouene,
Inocência Mata, João Afonso,
José Eduardo Agualusa, Luís
Caetano, Mónica Baldaque,
Pilar del Río, Roberto Chichorro
e Urbano Tavares Rodrigues

Teresa Soeiro

Género: Biografia

Género: Monografia Regional

Data de edição: 2012

Data de edição: 2013

Preço: 13,00 €

Preço: 25,00 €

N.º de páginas: 88

N.º de páginas: 200

Dimensões: 230x150 mm

Dimensões: 230x150 mm

isbn: 978-989-8439-08-6

isbn: 978-989-8439-10-9

Sinopse

A Escritaria é hoje muito mais do que apenas um festival literário ou um evento de
homenagem a um escritor de língua portuguesa. Atrever-me-ia a dizer que a Escritaria
é sobretudo uma demonstração de amor e de afetos, da nossa própria identidade à nossa
língua, o que nos torna um povo singular. A prová-lo está a forma como a cidade se vê
e revê nas obras e nos autores que por cá têm passado e cuja memória permanecerá em
obras de arte ou simples frases que, de repente, sem darmos conta, tomam conta de nós,
porque as palavras também podem e devem estar na rua. (...) A Escritaria será sempre
um lugar especial de abrigo e partilha, permitindo uma fruição singular da literatura
em comunhão com o seu autor e Penafiel, a capa que dá alma a todo um evento e nos
permite transformar livros em sonhos.”

Sinopse

"Mais uma vez o Município de Penafiel, através do Museu Municipal e em parceria
com as Edições Cão Menor, dá à estampa uma obra fundamental há muito esperada,
onde o património histórico, vernacular e imaterial do Burgo de Entre-os-Rios é aqui
retratado pela mão competente e profundamente conhecedora da autora, Teresa Soeiro.
Entre-os-Rios sempre foi um lugar especial no imaginário penafidelense, mas também
muito apreciado por aqueles que se deixam embuir pelo seu genius loci. (...) A Rua
do Burgo guarda na memória a importância histórica do seu cais ribeirinho, lugar de
acostagem, lugar de passagem, lugar de portagem. (...) Com esta obra quisemos dar-vos
a conhecer este lugar especial, tão rico de história e de património, nas suas simplicidade
e singularidade únicas e mágicas, que vos convidamos a conhecer e a fruir.(...)"
Alberto S. Santos Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

ANTÓNIO LOBO
ANTUNES
Vida e Obra
Alberto Santos, Fátima Campos
Ferreira, Jeff G. Love, Maria
Alzira Seixo, María Luisa
Blanco, Mário Crespo, Paulo
Ferreira,Pedro Pinheiro e
Robert Weil

Género: Biografia
Data de edição: 2013
Preço: 13,00 €
N.º de páginas: 80
Dimensões: 230x150 mm
isbn: 978-989-8439-13-0
Sinopse

Escritaria é um verbo. Talvez dois: trazer um autor à cidade e oferecer-lha, toda. (…)
A Escritaria de 2012 foi, por isso, um repasto rico em “calorias de ternura” — como ao
tempo ele nos disse —, que alimentaram sobremaneira os corações de quantos fruíram
de tão nutrido repasto literário.
Agradeço a todos os que acreditam neste projeto único no país: aos que nos vivem, aos
que nos visitam, aos que nos incentivam, aos que estudam e comunicam conhecimentos
sobre os autores, aos penafidelenses pelos sorrisos que nos oferecem ao final de cada edição.
Agradeço, em especial, a António Lobo Antunes por ter aceitado viver a nossa cidade,
por ter marcado aqueles dias com a sua presença e as palavras que nos tocaram. Por
nos estremecer com poesia dita ao desafio pelas ruelas em obras da cidade histórica, e
esculpido na parede como é o parto da sua escrita: “Escrever é um trabalho que se faz
por paixão, com muito sacrifício, com muitas olheiras”.

*

documentários

Sinopse

Sinopse

JOSÉ SARAMAGO
Plano B
[DVD]

CRUZEIRO SEIXAS
Aproveitar o Acaso
[DVD]

Realização:
António Castanheira

Realização:
Manuel Fardilha

Género: Documentário

Género: Documentário

Data de edição: 2010

Data de edição: 2011

Preço: 9,20 €

Preço: 9,20 €

Duração: 84’

Duração: 29’22’’

Dimensões: 190x135 mm

Dimensões: 190x135 mm

isbn: 978-989-8439-00-0

isbn: 978-989-8439-07-9

Sinopse

Construído no âmbito da investigação para o escritaria em Penafiel, José Saramago Plano B conduz-nos através de uma aproximação à figura do escritor, a um percurso
que tem como lugar central, a que sempre se regressa, a nossa secretária, na nossa
biblioteca, lugar onde as interrogações ganham forma e de onde a câmara parte em
viagem, procurando, na Lisboa da José Saramago ou palavras de [4] pessoas relevantes,
respostas para a questão de fundo - como, de um percurso de vida, se extraiu o escritor?

Sinopse

Entre isto e aquilo eu quereria nunca ter que escolher ou isto ou aquilo.
Cruzeiro Seixas nasce na Amadora a 3 de Dezembro de 1920. Com 15 anos matricula-se
na Escola de Artes Decorativas António Arroio, onde estabelece amizade com Fernando
José Francisco, Mário Cesariny, António Domingues, Fernando de Azevedo, Vespeira e
Júlio Pomar. Era habitual frequentador do Café Herminius na Avenida Almirante Reis,
local de encontro de intelectuais, onde se reunia com os acima citados e ainda António
Maria Lisboa, José Leonel Rodrigues, João Moniz Pereira, Fernando Alves dos Santos,
Alexandre O´Neill, Risques Pereira, Luís Pacheco, Cardoso Pires, António Areal, Mário
Henrique Leiria, Carlos Calvet, Carlos Eurico da Costa, entre outros. (...)

JOSÉ RODRIGUES
Esculpindo Memórias
[DVD]

EMÍLIA NADAL
Pintura de Memórias
[DVD]

Realização:
Nuno Santiago

Realização:
Nuno Santiago

Género: Documentário

Género: Documentário

Data de edição: 2011

Data de edição: 2010

Preço: 9,20 €

Preço: 9,20 €

Duração: 22’29’’

Duração: 27’42’’

Dimensões: 190x135 mm

Dimensões: 190x135 mm

isbn: 978-989-8439-06-2

isbn: 978-989-9518-49-0

Sinopse

Sinopse

José Joaquim Rodrigues nasceu em Luanda a 21 de Outubro de 1936, filho de um casal
transmontano, natural de Alfândega da Fé. A vocação para as artes parece tê-lo sempre
acompanhado. Ainda muito jovem, a sua mãe dizia que seria um barrista por tanto
gostar de moldar barro. Depois de persuadir o pai a deixá-lo estudar em Portugal, viveu,
primeiro, no distrito de Bragança, em casa de familiares, e, depois, aos catorze anos
fixou-se no Porto, com o intuito de estudar Belas Artes. Concluiu o curso de Escultura
em 1963 na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde foi professor...

Emília Nadal representa, na Arte Contemporânea Portuguesa, um expoente de uma
estética feminina, na sua vertente mais ampla. A sua abordagem transporta-nos para a
problemática contemporânea da intervenção artística urbana, do social como elemento
essencial à arte, para além do estético e do ético que rasga a sua obra como o lastro de
luz que lhe ilumina a génese. Aparecendo serenamente inquieta ou interventiva, vendo
mais do que sendo vista ao atravessar lugares e a luz de Lisboa, olhar parado nos pombos
e longes que não se sabe, o filme é o retrato de uma presença que se distrai e ausenta em
secretas deambulações. Rodado ao longo de um ano com a artista, este documentário teve
apresentação na grande homenagem que lhe foi prestada em Lamego, no âmbito do evento
multidisciplinar Plast & Cine e conta com depoimentos de Eduardo Lourenço, Roberto
Carneiro, Rui Vilar, Vasco Graça Moura, Vasco Wellenkamp e Rui Mário Gonçalves.

MEMÓRIA DAS
PALAVRAS
Urbano Tavares Rodrigues
[DVD]

ROBERTO CHICHORRO
Andarilho em cores de
beija-flor
[DVD]

Realização:
António Castanheira

Realização:
Gil Silva

Género: Documentário

Género: Documentário

Data de edição: 2009

Data de edição: 2012

Preço: 9,20 €

Preço: 9,20 €

Duração: 140’

Duração: 38'06''’

Dimensões: 190x135 mm

Dimensões: 190x135 mm

isbn: 978-989-9518-48-3

isbn: 978-989-8439-09-3

Sinopse

Sinopse

Urbano Tavares Rodrigues, na primeira pessoa, revisita uma longa vida de literatura.
Procura, num filme de grande intimidade, as marcas que o passado inscreveu na sua
escrita, a memória indelével contida nas suas palavras. Um documentário rodado ao
longo de um ano para a primeira edição da Escritaria em Penafiel, a que se juntam
pequenos filmes adicionais: depoimentos de personalidades como Mário Cláudio, João
de Melo, Hélder Costa ou Cristina de Almeida Ribeiro sobre Urbano Tavares Rodrigues
e uma curta metragem sobre todo o processo de construção da Escritaria em Penafiel.

Este documentário resulta do evento multidisciplinar "Plast&Cine" 2012, realizado nos
dias 13 e 14 de Outubro de 2012, na cidade de Lamego, onde se prestou homenagem ao
Mestre Roberto Chichorro, e conta com o depoimento de Emília Nadal, o euro-deputado
Sérgio de Almeida, a cantora Caboverdeana Celina Pereira, entre outros. Com a presença
do Mestre Pintor Surrealista Cruzeiro Seixas.
“A mim, a vida deu-me o privilégio de ser duma terra de gente, gente envolvida por uma
luz onde voam brilhantes e coloridos beija-flores e papagaios de papel e que rodopia em
xinguerengueres lindemburgo acima com blues assobiados na inveja das bicicletas com
rodas, rodas de fazer tic-tic-tic. Só por serem novas, rodando em estradas de terra molhada,
entre casas com cheiros de lenha queimada enegrecendo xicandarinhas que trazem
lembranças de um tempo de peixe frito. E, por tudo isto me foi dado tanto. E foi tanto
que este sonho só acabará quando um dia adormecer. Abensonhando coisas sei lá de quê.”

