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 FOLIO: uma espécie de livro 
de Liberdade que oferecemos    
   a quem nos visita

No FOLIO 2022 celebramos o Poder. Todos os poderes. Os bons e os maus. Os que nos fazem 
mais pessoas. Mais cultos. Mais humanos. E os outros. São muitos os poderes à nossa volta.

Neste jornal FOLIO, experiência que repetimos, fazemos uma espécie de resumo da matéria 
dada de 11 dias de celebração da Literatura. Aqui pode perceber, genericamente, o que cada curadoria 
tem para oferecer. As ações do FOLIO Mais, as conversas do FOLIO Autores, as iniciativas do FOLIO 
BD, as cores do FOLIO Ilustra, a pedagogia do FOLIO Educa e as palavras musicadas da FOLIA e o 
informalismo da Boémia.

Acrescentamos, este ano, o FOLIO Inclusão, dedicado à acessibilidade cultural, e o FOLIO Tec, sobre a 
relação entre tecnologia e literatura. Duas novas abordagens num evento que pretende ser abrangente 
e, acima de tudo, muito democrático. A Literatura é para todos e para todos os dias. É nisso que 
acredito.

Nas páginas seguintes falamos de cada uma das nossas curadorias, mas também falámos com José 
Pinho, coorganizador deste grande evento e que tem estado connosco desde a primeira hora, sendo 
uma peça fundamental para o FOLIO seja o que é no panorama literário e cultural português.

Falamos também dos muitos escritores e artistas nacionais e internacionais e dos dois prémios Nobel 
da Literatura que vão passar por Óbidos: a polaca Olga Tokarczuk, que acredita numa literatura capaz 
de unir as pessoas, e o nigeriano Wole Soyinka, que é conhecido pela batalha intransigente, através da 
sua escrita, contra os ditadores que se sucederam após a independência do seu país.

O Festival Literário Internacional de Óbidos tem, para além de um grande envolvimento de todas as 
freguesias, um vasto conjunto de iniciativas. São 24 espaços, 16 exposições, 35 concertos variados, 
14 mesas de autor, 62 apresentações ou lançamentos de livros, para além das oficinas, workshops, 
masterclasses, performances e seminários. Vamos ter, em Óbidos, autores de Portugal, Espanha, 
Reino Unido, Argentina, Guatemala, Polónia, Estados Unidos, Columbia, Holanda, Sérvia, Roménia, 
Moçambique, Brasil, entre outros países.

Em Óbidos o poder da palavra acontece em todos estes capítulos, numa espécie de livro de Liberdade 
que oferecemos a quem nos visita.

Contamos com a sua presença.
FILIPE DANIEL

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
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Olga Tokarczuk e Wole Soyinka são os dois Prémios Nobel da Literatura 
que estarão na sétima edição do festival literário, a convite da curadoria 
FOLIO Autores. Distinguida em 2018, a escritora polaca licenciada em 

Psicologia estará à conversa com o jornalista Carlos Vaz Marques, sobre o tema 
“Limites”, às 21 horas de dia 8 de outubro. O escritor e dramaturgo nigeriano, 
que recebeu o Nobel em 1986, fará uma reflexão sobre o tema “Infância” com 
o autor e jornalista José Mário Silva, no dia 15, às 21 horas. Todas as sessões 
decorrem na Tenda Vila Literária.

A programação da FOLIO Autores é constituída por 14 mesas, em que escritores 
de diversas nacionalidades são convidados a refletir sobre diversos temas. No 
dia 7, às 18 horas, “Dor” será o tema da conversa entre a escritora israelita 
Zeruya Shalev e o fotógrafo e cineasta português Daniel Blaufuks, moderada 
pela jornalista Cândida Pinto. No dia seguinte, o escritor da Guatemala Eduardo 
Halfon debate o tema “Identidade” com o autor e professor Sandro William 
Junqueira. A moderação será do jornalista Luís Ricardo Duarte. 

Às 15 horas de dia 9, a escritora britânica Natasha Brown e a romancista e jornalista 
norte-americana Katie Kitamura irão debater o tema “Mulher”, durante uma sessão 
que será conduzida pela jornalista Ana Sousa Dias. Duas horas mais tarde, o escritor 
moçambicano Mia Couto e o psiquiatra José Manuel Gameiro refletem sobre o tema 
“Distância”, com moderação da jornalista Sara Figueiredo Costa.

   FOLIO Autores traz 
dois Prémios Nobel a Óbidos

O festival literário 
assinala a sétima 
edição com 14 
mesas de autores, 
de diferentes 
nacionalidades, que 
irão abordar temas 
tão distintos como 
“Dor”, “Identidade”, 
“Emancipação”, 
“Ofender”, “Limites” 
e “Infância”. Os 
dois últimos serão 
debatidos com os 
Prémios Nobel da 
Literatura em 2018  
e 1986.

No dia 14, às 18 horas, “Vidas” é o tema de mais uma sessão do FOLIO Autores, 
apresentada por Maria João Costa e que colocará frente a frente o autor francês 
Arthur Larrue e o jornalista José Pedro Castanheira. Nesse dia, há outra mesa 
agendada para as 21 horas, sobre “Mitos”, com a participação do professor de 
Filosofia e ensaísta António de Castro Caeiro e da escritora Matilde Campilho, e 
moderada pela jornalista Bárbara Reis. 

No dia seguinte, pelas 15 horas, a escritora colombiana Pilar Quintana conversa 
com a autora britânica Bernardine Evaristo sobre “Emancipação”, conduzida pela 
jornalista Luciana Leiderfarb. Uma hora mais tarde, a autora neerlandesa Joke J. 
Hermsen e a escritora portuguesa nascida em Angola Djaimilia Pereira de Almeida 
analisarão o tema “Melancolia”, sessão que será moderada pela jornalista Isabel 
Lucas.

No último dia do festival literário, pelas 15 horas, David Baddiel, comediante 
e escritor inglês, e António Prata, autor brasileiro, irão refletir sobre o tema 
“Ofender”. Caberá ao jornalista e editor brasileiro Paulo Werneck conduzir o 
encontro. Destaca-se ainda a conversa alusiva ao tema “Palavra”, entre Nadine 
Strossen, norte-americana ativista das liberdades civis, e José Pacheco Pereira, 
historiador, moderada pelo jornalista Luís Caetano, às 17 horas.
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Os 100 anos de Saramago, a 
entrega do Prémio Fernando 
Leite Couto, o curso literário 

com Gonçalo M. Tavares e o encontro 
de amigos de diferentes artes na Casa 
Abysmo são alguns dos pontos altos 
desta edição, dinamizada pela Livraria 
Ler Devagar.

A programação da Casa Abysmo 
segue o ritmo do fundador da editora, 
João Paulo Cotrim, “agregador de 
pessoas completamente improváveis”, 
promovendo um conjunto de iniciativas 
como a “conversa entre vários amigos 
de longa data, sobre as histórias mais 
caricatas e surreais”,no dia 7, com 
Elisabete Caramelo, Inês Fonseca 
Santos, Ana Sousa Dias, Afonso de 
Melo, Sérgio Godinho, João Francisco 
Vilhena e Luís Gouveia Monteiro num 
diálogo sobre “O leão generoso, joga 
à mesa – histórias de vida, futebol 
e trabalho de (e com) João Paulo 
Cotrim”.

Toda a programação da Abysmo 
decorrerá no Espaço Ó, onde se irão 
reunir autores, músicos e ilustradores, 
para lançamentos de livros, conversas, 
música, Abysmo TV e onde poderão ver 
a exposição “Uma Espécie de Livro”, 
de Mantraste, e encontrar a livraria 
Abysmo / Arranha-céus com todo o 
catálogo da editora disponível, assim 
como a edição limitada da cerveja 
literária “Cadáver Esquisito” (com um 
conto e uma ilustração em cada rótulo).

Os 100 anos de Saramago serão 
assinalados com exposições e o 
lançamento de livros. Raquel Santos 
destaca “As páginas de Saramago”, 
com 26 ilustrações, de 26 ilustradores 
portugueses, sobre excertos das 
obras do Prémio Nobel da Literatura, 
organizada em parceria com a 
Câmara de Lisboa e o Festival 5L. “José 
Saramago, fotógrafo ocasional” será 
o tema de outra exposição, promovida 
em colaboração com o Centro de 
Estudos Ibéricos e com a Fundação José 
Saramago. No último dia do evento, 
serão lançados “A intuição da Ilha”, de 
Pilar del Río, na Livraria de Santiago, 
e “As 7 vidas de José Saramago”, de 
Miguel Real e Filomena Oliveira, na 
Livraria do Mercado.

A comemoração dos 
100 anos do escritor 
José Saramago, a 
atribuição do Prémio 
Fernando Leite 
Couto a dois jovens 
moçambicanos e 
o curso literário 
“Como viver? – Dez 
temas do século XXI a 
partir de 10 versos de 
poetas portugueses”, 
da autoria de 
Gonçalo M. Tavares, 
são três momentos 
incontornáveis da 
edição deste ano.

Prémio Fernando 
Leite Couto
Para dia 8 está agendada a entrega do 
Prémio Fernando Leite Couto aos dois 
jovens autores moçambicanos Maya 
Ângela Macuacua e Geremias José 
Mendoso, cerimónia que decorrerá na 
Casa da Música e que contará com a 
presença de Mia Couto, presidente da 
Fundação Fernando Leite Couto, de 
Rui Moreira de Carvalho, presidente 
da Câmara de Comércio Portugal 
Moçambique, e de Filipe Daniel, 
presidente da Câmara de Óbidos.

O curso literário “Como viver? – Dez 
temas do século XXI a partir de 10 
versos de poetas portugueses”, por 
Gonçalo M. Tavares, agendado para os 
dias 8 e 9, entre as 10h30 e as 16h30, 
será outro dos destaques do FOLIO 
Mais. O curso tem o valor de 50 euros, 
mas inclui os almoços de sábado e de 
domingo, e decorre no Museu Abílio de 
Mattos e Silva.

Entre a extensa programação cultural 
da curadoria Mais, Raquel Santos 
assinala outros pontos de interesse, 
como a apresentação do livro “Ph. 
09 Alfredo Cunha”, com a presença 
do fotógrafo e de Cláudio Garrudo, 
na Livraria de Santiago, e a conversa 
“Como nascem os romances: uma 

perspetiva decolonial da criação nas 
narrativas longas”, entre o escritor 
brasileiro Jeferson Tenório e o poeta 
angolano Ondjaki, no dia 14, na 
Livraria do Mercado.

No último fim de semana sugere aos 
visitantes assistir às mesas, “Terras em 
transe”, com Daniel Munduruku,escritor 
e professor brasileiro, defensor 
dos direitos dos índios, e Ondjaki, 
e “Transitar entre as fronteiras da 
literatura”, com a escritora Luísa Costa 
Gomes e Kalaf Epalanga, fundador dos 
Buraka Som Sistema. Ambas as sessões 
decorrem na Livraria de Santiago, 
por iniciativa do Prémio Oceanos. 
Recomenda ainda a sessão de cantos e 
contos da Guiné, “O Poder da Palavra”, 
pelo Griot guineense Sadjo Djolo, mestre 
de Korá, na livraria Artes e Letras.

Além dos espaços habituais, a curadoria 
FOLIO Mais tem algumas parcerias 
com espaços privados da vila, que 
acolhem momentos da programação 
do FOLIO, como a Torre de Maneys 
também conhecida como Casa dos 
Poetas, o Hotel Josefa d’ Óbidos, The 
Literary Man Óbidos Hotel ou a Casa 
dos Bons Malandros. “Hoje, já há 
reconhecimento de que o FOLIO é uma 
festa, que deve ocupar todos os espaços 
da vila, até porque a programação se 
estende ao longo de muitas horas”, 
justifica Raquel Santos.

FOLIO Mais destaca personalidades            
         incontornáveis da literatura
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   FOLIO Educa partilha 
experiências inovadoras 
A partilha de experiências 

inovadoras, em Portugal e no 
Brasil, será um dos pontos 

altos do FOLIO Educa. Alguns desses 
momentos decorrerão no “Seminário 
Internacional: O Poder da Educação”, 
que decorre nos dias 8 e 9 de outubro, 
no auditório da Casa da Música. A 
apresentação do projeto “A Janela – Um 
projeto de educação para a cidadania 
no 1.º ciclo”, adotado em Lisboa, é 
apenas um dos exemplos. 

Ao contrário do que muitos poderiam 
supor, Sérgio Godinho e Capicua 
estarão presentes no primeiro dia do 
encontro, não para cantar, mas sim 
para falar sobre “O Poder da Palavra”. 
“Vão contar-nos a forma como, ao 
longo da vida, foram percebendo 
o Poder que as palavras tinham na 
música e como foram criando linhas de 
pensamento junto da opinião pública”, 
explica Paulo Santos, curador do FOLIO 
Educa.

Ainda na manhã do dia 8, decorrerá 
uma conversa sobre “Educação e 
Poder” entre o ex-ministro da Educação 
David Justino e a jornalista Isabel Lucas. 
Já no dia 9, Paulo Santos destaca a 
sessão plenária sobre “Literatura Infantil 
e Juvenil”, com Juliana Loyola, da 
Universidade Federal de São Paulo, e 
Andreia Brites, subcomissária do Plano 
Nacional de Leitura.

Como forma de assinalar o bicentenário 
do Brasil, decorrerá, de seguida, uma 
mesa sobre “Português de Portugal e 
Português do Brasil”, com Pasquale 
Cipro Neto, professor de português, 
de nacionalidade brasileira, moderada 
por Ana Sousa Dias. A sessão de 
encerramento do seminário contará 
com a presença do ministro da 
Educação João Costa, da comissária 
do Plano Nacional da Leitura Regina 
Duarte e do presidente da Câmara de 
Óbidos Filipe Daniel.

O dia 10 será assinalado por uma 
“Conversa sobre Projetos de Educação”, 
na Óbidos Chocolate House, durante 
a qual Karla Queiroz e Tatiana Dian, 
da Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo, partilharão experiências 
inovadoras no Brasil, e conversarão 
sobre o tema com Pedro Mouroço, 

diretor da Escola Superior de Educação 
e Ciências Sociais do Instituto Politécnico 
de Leiria. 

O FOLIO Educa também tem previstas 
uma série de atividades na Escola 
Básica e Secundária Josefa de Óbidos. 
No dia 7, Filinto Lima, presidente da 
Associação Nacional de Diretores de 
Agrupamentos e Escolas Públicas, 
abordará o tema “Relações do Poder 
com a Educação”. No dia 10, os 
professores Ludwig Krippal e David 
Erlich participarão numa tertúlia sobre 
“Perspetivas sobre a Escola do Futuro” 
e, no dia 12, César Ferreira falará 
sobre “Biblioterapia”. Dois dias mais 
tarde, o Frei Fernando Ventura será 
o convidado da tertúlia “O Poder das 
Palavras de Amor”.

Do último dia do evento, o curador 
do FOLIO Educa destaca a “Conversa 
sobre a Educação no Séc. XXI”, 

entre João Couvaneiro, professor 
universitário, Sérgio Niza, “pai” do 
Movimento da Escola Moderna, e 
Ariana Cosme, doutorada em Ciências 
da Educação, na Casa da Música. 

Entre a vasta programação dos dez 
dias, Paulo Santos assinala como 
novidades um dia (13) dedicado à 
Inclusão, o FOLIO Tec e a participação 
das sete Juntas de Freguesia de 
Óbidos. “A Rota da Palavra também 
é uma iniciativa nova. Vamos ter um 
roteiro, com contadores de histórias 
em vários pontos da vila”, acrescenta. 
A iniciativa está marcada para o dia 
15, entre as 15h30 e as 17h30. Tem 
início no Museu Paroquial e termina 
na Casa José Saramago. Este espaço, 
onde funcionará o “quartel-general” 
do FOLIO Educa, será também palco 
de dois momentos musicais em língua 
portuguesa. 

Seminário Internacional: 
O Poder da Educação
Inscrição prévia: www.cfaecentro-oeste.pt

DIA 8 DE OUTUBRO
\\\ 09H00 ÀS 13H00

SESSÃO DE ABERTURA
MARGARIDA REIS, 
Vereadora da Educação e Cultura

PAULO SANTOS, 
Curador do FOLIO Educa

JOSÉ SANTOS, 
Diretor do Agrup. de Escolas Josefa de Óbidos

EDUARDA MOTA, 
Rede de Bibliotecas Escolares

NICOLAU BORGES, 
Diretor do Centro de Formação de Associações 
de Escolas Centro-Oeste

SESSÃO PLENÁRIA

Projeto “A Janela” - Um projeto 
de educação para a cidadania 
no 1.º ciclo
Sara Amado e Catarina Magro

Educação e Poder 
David Justino e Isabel Lucas
Intervalo

Performance Musical 
Academia de Música de Óbidos

O Poder da Palavra
Sérgio Godinho e Capicua
Moderação de Mafalda Milhões

\\\ 14H30 ÀS 18H30

Oficinas
Inscrições: Realizam-se no dia e local 
(máx. 20 participantes cada oficina)

DIA 9 DE OUTUBRO
\\\ 09H30 ÀS 13H00

SESSÃO PLENÁRIA

Literatura Infantil e Juvenil
Juliana Loyola (Universidade Federal  
de São Paulo) conversa com Andreia 
Brites (Plano Nacional de Leitura).
Moderação de Paula Ribeiro

Português de Portugal e Português  
do Brasil 
Pasquale Cipro Neto com moderação 
de Ana Sousa Dias
Intervalo

Performance Musical 
Academia de Música de Óbidos

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

  
JOÃO COSTA, Ministro da Educação 
FILIPE DANIEL, Presidente da CM Óbidos
REGINA DUARTE, Comissária do PNL

   AUDITÓRIO DA CASA DA MÚSICA 
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A PIM! – VII Mostra da Ilustração 
para Imaginar o Mundo 
lançou o desafio a cerca de 50 

criadores para completarem a frase 
“Ai, se eu mandasse…” com palavras 
e com ilustrações. Partindo do tema 
Poder, os artistas foram convidados 
a inspirar-se no livro “A Cruzada das 
Crianças (Vamos Mudar o Mundo)”, 
de Afonso Cruz, e a juntar-se às 
manifestações dos jovens por um 
mundo melhor.

“No tempo em que estamos a viver, o 
Poder, enquanto palavra, toma muitas 
dimensões. Não querendo tocar nas 
feridas, como a guerra, nem tomar 
posições, era inevitável fazê-lo”, 
explica Mafalda Milhões, curadora do 
FOLIO Ilustra. “A PIM! é um manifesto 
pela paz, que junta um coletivo de 
criadores com diferentes vozes, aos 
quais foi pedido que prolongassem 
a narrativa de “A Cruzada das 
Crianças”.”

A curadora do FOLIO Ilustra refere 
que, neste livro, Afonso Cruz fala sobre 
as manifestações e as reivindicações 
de crianças e de jovens sobre vários 
temas, como as alterações climáticas 
ou os conflitos no mundo. “Juntando 
esta cruzada ao verbo na primeira 
pessoa [“Ai, se eu mandasse…], dito 
por todos, vai transformar-se num 
manifesto, num grito”, acredita. 
“O Poder vai estar muito ligado à 
humanização da voz e à capacidade 
de nos fazermos ouvir.”

No dia 9 de outubro, Mafalda Milhões 
destaca a oficina de ilustração 
“Mudar”, com Ana Ventura, para 
pais e filhos dos 5 aos 95 anos, que 
decorrerá às 10 horas, na Livraria O 
Bichinho do Conto. Nesse dia, explica 
que a PIM! vai ter várias mesas que 
partem das premissas “Eu Quero, 

 PIM! desafia     
   ilustradores 
a imaginar como  
 seria o mundo 
se mandassem

Posso e Mando?” e “Os Criadores 
têm Super Poderes?”. A primeira 
pretende refletir sobre os limites do 
Poder dos programadores, editores, 
encenadores, compositores, com a 
ajuda da professora Dora Batalim, 
da mediadora de leitura Cristina 
Taquelim, do escritor e ilustrador Pedro 
Seromenho e do ator Pedro Giestas. 

“Os Criadores têm Super Poderes?” 
será o mote de duas conversas, 
que partem da obra “A Cruzada 
das Crianças”. A primeira entre 
as ilustradoras Joanna Concejo e 
Ana Ventura, e a segunda entre a 
cantora Rita Redshoes, o escritor e 
ilustrador Afonso Cruz e o ator Pedro 
Lamares. “Todos são pais e mães. 
Queremos saber como se exerce esse 
superpoder junto dos filhos, enquanto 
comunidade capaz de habitar o 
mundo sem lhe fazer mal”, revela a 
curadora. Liberdade, educação, Poder 
de transformação e respeito pelas 
diferenças serão os temas em debate. 

“Escolhe o teu (Super) Poder” vai 
ser ainda o tema de uma oficina de 
Ilustração, com Yara Kono, na manhã 
de 15 de outubro. De tarde, decorre 
a apresentação do livro “Breviário 
Ilustrado”, com Álvaro Laborinho 
Lúcio, Mantraste, Paulo Moreiras, 
Marta Madureira e Teresa Cortez, que 
criaram a obra a partir de estátuas. 
“Tem a ver com a emancipação e a 
presença das artes nos territórios de 
baixa e de média densidade urbana”, 
adianta Mafalda Milhões. “É um roteiro 
turístico, ficcionado por imagens de 
vários ilustradores.”

Joanna Concejo é a convidada 
internacional da PIM!. “É a ilustradora 
de Olga Tokarczukda, a Prémio Nobel 
polaca [presente nesta edição do 
FOLIO], e uma ativista italiana que 

toca em temas fraturantes, como 
a solidão e a diferença”, conta a 
curadora do FOLIO Ilustra. “Este ano, 
quem sobe às paredes [ilustradores 
com trabalhos maiores] são a Maria 
Remédio e a Yara Kono, com base 
no tema dos superpoderes”, adianta. 
“Apresentam um trabalho muito 
gráfico, que tem um Poder revelador 
deste manifesto.” 

No dia da inauguração da PIM!, 
serão entregues os Prémio Nacional 
de Ilustração a Ana Ventura, pelo 
livro “Mudar”, e menções especiais 
às obras “Desenhar do Escuro”, de 
António Jorge Gonçalves, e “Diosario”, 
de Mariana Rio. As distinções foram 
atribuídas, em julho, pela Direção-
Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas.
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Os fãs de Banda Desenhada 
(BD) terão oportunidade de 
conhecer os trabalhos de 

oito autores portugueses, atentos às 
tendências de transformação social, na 
segunda edição da Flexágono – Faces 
da Banda Desenhada Contemporânea 
Portuguesa. Este ano, vão ser 
apresentados trabalhos originais, 
expostos no Museu Municipal de 
Óbidos, entre as 10 e as 20 horas.  

Pedro Moura, curador do FOLIO 
BD, revela ainda que a exposição 
integra ainda objetos gráficos, 
diários, cadernos de esboços de BD 
e subobjetos tridimensionais, que 
acompanharam o processo criativo dos 
autores. “No ano passado, a exposição 
cumpria mais uma função documental. 
Este ano, a dimensão estética vai estar 
mais vincada, o que vai obrigar a uma 
atenção diferente.”

alegoriza a diferença, o isolamento e 
uma temível violência virada para o 
interior”. 

Na obra de João Carola, Pedro 
Moura encontra “uma constante 
interrogação” e as “máscaras sociais 
que vamos usando e trocando ao 
longo dos dias”. Quanto a Kachisou, 
explica que “pertence a uma 
geração de autores profundamente 
influenciados pelos modos figurativos 
e pelas dinâmicas narrativas da BD e 
da animação japonesas, ou mangá 
e animé, usualmente compreendidas 
pelas suas prestações mais populares 
e juvenis”. 

Para o curador do FOLIO BD, o 
trabalho de Júlia Barata “liberta a mais 
vincada emoção, mesmo que esta se 
revele mordaz, bombástica, e menos 
polida em termos sociais”. Em relação 

   FOLIO BD apresenta autores  
 atentos à transformação social

“Os autores trabalham, sobretudo, 
uma narrativa de interesse humano 
ou dramático, centrada em temas 
contemporâneos”, adianta Pedro 
Moura. “Isso não quer dizer que não 
estejam presentes géneros clássicos. 
Pode haver ficção científica ou 
fantástico, mas as obras exploram 
esses géneros para falar de relações 
humanas, e não estando tão centradas 
na intriga do herói”, assegura.

Rita Alfaiate, João Carola, Kachisou, 
Júlia Barata, Joana Estrela, Ana 
Margarida Matos, Rodolfo Mariano 
e Bernardo Majer são os autores de 
BD convidados. O curador do FOLIO 
BD apresenta Rita Alfaiate como 
autora de pequenos trabalhos de BD e 
ilustração, entre os quais destaca “No 
Caderno da Tangerina” e “Tangerina”, 
reunidos numa edição aumentada. 
“Um romance de fantasia negra, que 

Esta edição, 
os visitantes terá 
oportunidade 
de conhecer os 
trabalhos originais 
de oito autores 
portugueses,
cuja narrativa 
se centra em temas 
contemporâneos, 
de interesse humano 
ou dramático. 
A exposição integra 
ainda os materiais 
que acompanharam 
o processo criativo.  
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aos desenhos de Joana Estrela, diz que 
aparentam uma tranquilidade, que 
“mal contém uma urgência poderosa 
de emoções sísmicas da vida das suas 
personagens”. Já Ana Margarida 
Matos aproveitou a pandemia para 
“interrogar a sua própria interioridade, 
identidade, assim como a organização 
social”.

Os trabalhos de Rodolfo Mariano 
centram-se num território de ficção 
medievalista. “Mas a leitura dos 
diálogos das histórias demonstrará 
que o propósito está em apresentar 
pequenos pensamentos sobre a vida 
de todos os dias, num paradoxo 
profundo que não deixa de ser ao 
mesmo tempo hilariante”, refere 
Pedro Moura. Quanto a Bernardo 
Majer, classifica-o como um “exímio 
observador do extraordinário dos 
nossos quotidianos”.
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“As pessoas encantam-se com quase tudo em Óbidos. Transpõem  
  a Porta da Vila e já estão noutro mundo. Depois, deixam-se    
  levar e vão encontrando sempre motivos de interesse”

José Pinho, 
administrador 
executivo 
da Ler Devagar,  
curador do 
FOLIO Mais e 
um dos diretores 
gerais do FOLIO 

Mentor do FOLIO, 
José Pinho, 69 anos, 
diz que onze dias 
são insuficientes 
para conseguir 
integrar no programa 
todos os autores 
que querem estar 
presentes no festival 
literário, reconhecido 
mundialmente. No 
futuro, quer ter um 
grande escritor em 
cada dia do evento e 
fazer incursões pelos 
municípios à volta de 
Óbidos.

Quando decidiu abrir a Ler 
Devagar em Óbidos, tinha 
consciência de que estava 

a dar o primeiro passo para 
transformar Óbidos numa vila 
literária?

Tinha a ideia de que estávamos a 
abrir um novo capítulo para a vila de 
Óbidos, mas não sabia qual ia ser a 
projeção, nem como é que as coisas 
iam correr, a partir do momento em que 
iniciámos esse processo de construção 
de uma vila literária. Em Portugal, não 
havia nenhuma cidade do livro e fomos 
logo cair numa que não era cidade, 
mas vila. A população de Óbidos é 
muito menor do que em qualquer das 
cidades do livro que conheço, pelo 
que sabíamos que íamos ter menos 
residentes a participar nas atividades 
da vila literária, mas também que tinha 
mais visitantes do que muitas cidades 
portuguesas. Foi uma afirmação que 
foi sendo construída passo a passo, 
para chegarmos onde estamos hoje. A 
abertura das livrarias, há 12 anos, e o 
primeiro FOLIO, em 2015, tiveram uma 
importância enorme. O reconhecimento 
de Óbidos como cidade criativa da 

literatura pela Unesco também deu 
outro empurrão. 

O FOLIO é hoje uma marca 
consolidada de Óbidos. Além 
do reconhecimento da Unesco, 
incentivou a criação de negócios, 
como The Literary Man Óbidos 
Hotel, e o curso de Turismo 
Literário. Enquanto impulsionador 
do evento, como tem assistido a esta 
evolução?

É uma enorme satisfação e orgulho 
para quem esteve na génese deste 
projeto. Aliás, é o meu único ganho, 
porque as livrarias ainda não ganham 
dinheiro.

Cada edição do FOLIO lhe parece 
melhor do que a anterior. O que 
é que esta tem de distintivo em 
relação à do ano passado? 

São idênticas, mas todos os anos 
temos introduzido uma novidade. Este 
ano, são várias. Temos dois prémios 
Nobel, pela primeira vez. Além disso, 

conseguimos captar um conjunto muito 
diversificado de autores portugueses, 
africanos e brasileiros. Muita gente 
quer vir ao FOLIO e fica danada 
connosco quando não é convidada. 
Alguns até se organizam para virem 
sem o nosso apoio, o que me dá uma 
grande satisfação. Por outro lado, 
este ano, introduzimos três secções 
autónomas: Cinema, Tec, Inclusivo. E 
vamos ter um dia para cada uma das 
freguesias mostrarem aquilo que vão 
fazendo nesses territórios. Tudo isto vai 
enriquecendo o festival e atribuindo-lhe 
uma dimensão que poucos festivais no 
mundo têm. Conheço muitos festivais 
literários, mas não conheço nenhum 
como o FOLIO, com esta diversidade, 
com esta riqueza, com tanta gente, com 
tantos participantes, com tantas pessoas 
envolvidas.

Poder é o tema deste ano. Que tipo 
de reflexões pretendem despertar?

Eu quero, eu posso, eu faço. Poder é 
qualquer coisa. Queremos que, por 
baixo desta bandeira de Poder, se possa 
discutir tudo aquilo que as pessoas 



obidos.pt  ///  9

estão interessadas em discutir. O poder 
de fazer, o poder da palavra, o poder 
da escrita, o poder da imagem, o poder 
político. 

O FOLIO é um festival literário 
incontornável, que ultrapassou 
as fronteiras do país, ao ponto de 
serem convidados a partilhar a 
vossa experiência em países como o 
Brasil. A que se deve este sucesso?

Não é só no Brasil. Também já fomos 
convidados para ir ao Canadá, a 
França. Somos convidados de diferentes 
sítios, por nos termos metido nesta 
aventura e ter resultado bem. O sucesso 
deve-se essencialmente ao facto de 
fazermos o FOLIO de uma maneira 
muito envolvente e de acolhermos muito 
bem os nossos convidados. Isso faz com 
que eles vão espalhando a importância 
que o FOLIO de Óbidos tem no 
panorama da literatura a nível mundial. 

As características únicas de Óbidos 
também contribuem para que esse 
ambiente seja especial?

Sim. Óbidos é única por ter esta 
dimensão pequena, esta dimensão 
humana. Estico um braço e estou no 
Castelo, estico o outro e estou na Porta 
da Vila. Abrindo os braços, açambarco 
a vila toda. E tem lá dentro as livrarias 
todas, que são magníficas, do ponto de 
vista estético e da oferta disponível, e os 
festivais. As pessoas encantam-se com 
quase tudo em Óbidos. Nem é preciso 
haver festivais. Transpõem a Porta da 
Vila e já estão noutro mundo. Depois, 
deixam-se levar e vão encontrando 
sempre motivos de interesse.

O FOLIO tornou-se, de alguma 
forma, embaixador dos escritores 
portugueses, ao contribuir para 
abrir as portas de outros mercados, 
como o Brasil?

Sim. Quando nos convidam a ir a outros 
festivais, pedem-nos sempre que levemos 
autores de Óbidos. As pessoas ainda 
não percebem muito bem que Óbidos 
não tem assim tantos autores. Óbidos 
tem de assumir um papel diferente, 
que é levar todos os autores que se 
expressam em português para qualquer 
festival internacional onde sejamos 
convidados a apresentar o FOLIO. Todos 

eles são autores de Óbidos. É isso que 
estamos a tentar fazer em pequena 
escala. Outro contributo que estamos a 
dar é levarmos à feira do livro de Madrid 
todos os autores portugueses traduzidos 
para castelhano, mas também outros 
que não estão traduzidos. A afinidade 
linguística permite que consigamos 
vender livros em português. Uns sabem 
que com pouco esforço conseguem ler, 
outros colecionam os originais, e depois 
há os portugueses que moram nesses 
lugares e não têm acesso aos livros em 
português. Em Espanha, em França, 
no Canadá, nos Estados Unidos, há 
muitas pessoas que não têm acesso 
aos livros de autores portugueses. Às 
vezes, consegue-se seduzir o potencial 
leitor para se tornar leitor. Óbidos 
pode dar essa ajuda. Agora, isso 
requer um grande esforço, porque não 
temos uma estrutura de suporte desta 
internacionalização. 

Disse que quer dar voz a quem não 
tem voz. Além da discussão de temas 
fraturantes, a intenção do FOLIO 
também é dar visibilidade a autores 
desconhecidos?

É. Há muita gente que não gosta 
de festivais literários e usa como 
argumento que são sempre os mesmos 
autores a participar. No nosso caso, 

“As pessoas encantam-se com quase tudo em Óbidos. Transpõem  
  a Porta da Vila e já estão noutro mundo. Depois, deixam-se    
  levar e vão encontrando sempre motivos de interesse”

“A nossa intenção 
é que qualquer 
escritor em 
português possa 
encontrar um 
público”

raramente convidamos os mesmos. A 
nossa intenção é que qualquer escritor 
em português possa encontrar um 
público que o leia. 

O percurso de crescimento e a 
notoriedade do FOLIO também 
trazem constrangimentos, como 
terem de recusar a participação de 
autores, por já não haver espaço 
para os integrarem no programa. 
Aumentar o número de dias do 
evento é uma possibilidade a 
ponderar?

Não sei se a solução passa por aí 
ou se pelo projeto inicial, em que 
tínhamos proposto construir nove ou 
11 livrarias, tantas quantas os espaços 
disponíveis, e cinco festivais literários. 
Ao olharmos para o calendário de 
atividades de Óbidos, percebemos 
que o Festival do Chocolate, a Feira 
Medieval, a Semana Internacional de 
Piano, a Vila Natal e a Semana Santa 
atraíam muita gente. Mas havia cinco 
meses em que não havia nenhuma 
atividade, e nós queríamos enchê-los 
de festivais literários. Só conseguimos 
fazer o Latitudes e o FOLIO. Se calhar, 
vamos ter de cumprir essa ideia inicial, 
e não precisamos de ter um FOLIO de 
um mês, embora também seja uma 

solução. Duas semanas já se torna 
muito pouco tempo, para colocar toda a 
gente que quer participar. Ou esticamos 
mais uma semana, ou fazemos mais 
festivais literários. Podemos fazer um só 
de poesia ou só de banda desenhada e 
ilustração. Se bem que já se faz muita 
coisa em Portugal nestas áreas. Para 
nos distinguirmos dos outros, teríamos 
de fazer muito melhor. Mas uma coisa 
ou outra temos de fazer. Se não, vamos 
ter sempre este problema. 

Como imagina o FOLIO daqui a cinco 
anos?

Ter 11 dias e ter 11 Prémios Nobel, 
um em cada dia. Mas há muitos 
grandes escritores que nunca foram 
Prémio Nobel. O Nobel é mais uma 
bandeira. Agora, gostava de conseguir 
todos os dias ter um grande escritor, 
mundialmente conhecido, para que, 
só por ele, fosse ao FOLIO muita 
gente. E o resto da programação ia-se 
refinando. Também gostava de fazer 
incursões pelos municípios à volta. 
Gostava que Caldas, Bombarral, 
Peniche e a Lourinhã se envolvessem 
mais, ou que fôssemos lá envolvê-los. 
Esta é uma barreira que tem de ser 
ultrapassada. O FOLIO pode quebrar 
esse gelo e essas fonteiras.
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  FOLIA promete surpreender 
público com música enraizada     
 na língua portuguesa

Ao longo de oito noites, a música sobe ao palco 
Inatel com diferentes roupagens, mas tendo 
sempre em comum a língua portuguesa. Fado, 

hip-hop, jazz, rock e sons tradicionais prometem 
proporcionar espetáculos únicos e surpreendentes, 
interpretados por cantores portugueses, brasileiros e 
africanos. Os concertos do FOLIA decorrem na cerca 
do Castelo, sempre às 22 horas, à exceção da banda 
de folk Seiva, que atuará às 17 horas de dia 9.

Mas, antes, no dia 6, caberá à fadista Sara Correia 
protagonizar o primeiro espetáculo, em que irá 
recordar grandes intérpretes deste género musical, 
como Amália Rodrigues. No dia seguinte, será a vez 
de os Natural Black Colour (NBC) partilharem com 
o público sons que resultam da fusão entre hip-
hop, jazz e rock. Constituído por artistas africanos, 
brasileiros e portugueses, os Expresso Transatlântico 
atuarão no sábado, dia 8, e Seiva fecha o fim de 
semana no domingo.

A FOLIA regressa no dia 12, com um concerto de 
jazz de Marta Hugon, e no dia seguinte será a vez do 
saxofonista João Cabrita subir ao palco. Constituída 
por antigos elementos dos Diabos na Cruz, a 

banda SAL vai apresentar, no dia 14, músicas com 
influências de rock, e da música popular e tradicional 
portuguesa, compostas durante a pandemia. No dia 
seguinte, a noite será animada pelo grupo de jazz 
Cassete Pirata e Jorge Barros encerrará o evento, no 
dia 16, com um concerto comemorativo dos 25 anos 
do grupo Navegante. 

Cultura não é estática
“Não são apenas cantautores, mas cantores e 
músicos, que ligam poemas e excelentes textos 
de alguns autores que estarão aqui, no FOLIO, 
e que fazem a ligação entre os sons tradicionais 
portugueses, os novos sons e as novas tecnologias”, 
explica Francisco Madelino, presidente da Fundação 
Inatel e patrocinador do FOLIA.

Defensor da cultura popular portuguesa, Francisco 
Madelino considera imprescindível ligar o passado, o 
presente e o futuro, intergeracionalmente. “A cultura 
não é estática. Vai-se sempre renovando”, justifica. 
“Entusiasma-me, sobretudo, porque estão aqui 
[FOLIO] grandes nomes da palavra em português, em 

África, no Brasil e aqui. Esta palavra tem, sobretudo, 
o povo português por trás. Os seus sentimentos e 
as suas interpretações e a forma como também é 
renovada.”

“Óbidos é o sítio onde esse retorno se faz”, assegura 
o presidente da Fundação Inatel. “Temos sempre o 
triplo das propostas de músicos para virem ao FOLIO. 
Infelizmente, não podemos trazer todos, porque 
temos de ser mais seletivos na questão da palavra”, 
observa. “O FOLIO é uma marca forte. Como estes 
projetos são artísticos e culturais, estar no FOLIO é 
um feedback muito positivo.”

Francisco Madelino garante que os músicos que 
participam na FOLIA gostam muito da experiência. 
“À tarde, são capazes de estar num workshop com 
um Nobel, depois ir beber uma ginjinha e passar 
por um nome conhecido da literatura e, a seguir, ir 
atuar.” Quanto ao público, caracteriza-o como “muito 
próprio” e intergeracional. “Um dia, por curiosidade, o 
Presidente da República sentou-se a assistir aos Roncos 
do Diabo, durante meia hora, porque em casa lhe 
disseram que era um projeto espetacular”, conta. “Há 
uma renovação permanente de quem vai vendo.” 
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6 Out. \\\ 22H00
Sara Correia

7 Out. \\\ 22H00
NBC

8 Out. \\\ 22H00
Expresso 

Transatlântico
9 Out. \\\ 17H00

Seiva

12 Out. \\\ 22H00
Marta Hugon

13 Out. \\\ 22H00
Cabrita

14 Out. \\\ 22H00
Sal

15 Out. \\\ 22H00
Cassete Pirata

16 Out. \\\ 19H30
José Barros

FOLIA
Palco INATEL
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FOLIO Boémia exalta 
  Poder da liberdade 

Música ao ar 
livre, num registo 
descontraído e de 
proximidade entre os 
artistas e o público, 
continua a fazer 
parte da identidade 
do FOLIO Boémia. As 
atuações decorrerão 
no Jardim do Solar 
da Praça de Santa 
Maria, no Terreiro 
da Igreja de Santiago, 
na escadaria de 
igrejas e pelas ruas 
da vila.

da Praça de Santa Maria e o Terreiro da 
Igreja de Santiago, na cerca do Castelo. 
“Pensámos numa programação que 
pudesse funcionar como extensão da 
oferta da FOLIA, criando um ambiente 
descontraído e prazeroso”, explica Marta 
Machado, em alusão aos DJ e aos 
músicos que atuam entre as 23h30 e as 
2 horas, na cerca do Castelo. 

“As pessoas poderão ouvir concertos 
de diversos gostos. Desde a música 
tradicional, passando pela erudita, à de 
improviso”, exemplifica Marta Machado. 
No âmbito da coprogramação com a 
Casa Abysmo, no dia 12 de outubro, 
pelas 18h30, decorrerá o concerto 
Navio dos Loucos, com João Morais 
(O Gajo), Carlos Barretto, Cláudia R. 
Sampaio e José Anjos, no Jardim do 
Solar da Praça de Santa Maria. No 
dia seguinte, Adolfo Luxúria Canibal e 
Carlos Barretto darão um espetáculo, 
no mesmo local, às 19h30.

A programação do FOLIO 
Boémia prevê 21 momentos 
de descontração, ao longo de 

nove dias, durante os quais os visitantes 
do festival literário poderão assistir à 
atuação de DJ, a concertos de bandas, 
de grupos corais, de instrumentos de 
cordas, de filarmonias, de música 
espontânea e de dança. A intenção é 
exaltar o Poder da liberdade.

“Tendo em conta a própria palavra, 
quisemos que a programação fosse 
descontraída, criasse mais proximidade 
entre os artistas e o público, e fosse um 
momento de partilha”, explica Marta 
Machado, que estruturou o FOLIO 
Boémia com Mário Ferreira, com o 
apoio da Casa Abysmo. “Queremos 
celebrar o coletivo e estar todos em 
conjunto num momento de partilha.”

A palavra proximidade esteve, por isso, 
sempre presente na escolha dos espaços 
mais intimistas, como o Jardim do Solar 

Da vasta programação, Marta 
Machado destaca o concerto Gerações 
de compositores portugueses, 
Ensemble DME (dia 8), o espetáculo 
de música espontânea O Xú (dia 14) e 
o concerto As Vozes de Manhouce (dia 
15), que decorrem no Jardim do Solar 
da Praça de Santa Maria. “O Boémia 
tem uma programação eclética e 
aposta na democratização cultural”, 
justifica.

Nesse sentido, também irá promover 
produções locais, como Brass Dass 
(dia 8) e a Bandinha dos Toupeiros 
(dia 15), que percorrerão as ruas da 
vila a tocar, Joana da Oliveira (dia 
11), que vai lançar um novo projeto 
musical, e a Academia de Dança de 
Óbidos (dia 15). Os grupos corais 
Alma Nova (dia 8) e Coral Nascente 
(dia 15), também de Óbidos, darão 
miniconcertos na escadaria da Igreja 
de Santiago. 
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  FOLIO dedica dia 13 
de outubro à Inclusão 

“Vamos ler TODOS juntos” é o tema 
do seminário, acompanhado em língua 
gestual, destinado a assinalar a criação 
da curadoria Inclusão. Célia Sousa, 
coordenadora do Centro de Recursos 
para a Inclusão Digital (CRID) da Escola 
Superior de Educação e Ciências Sociais 
(ESECS) do Instituto Politécnico de Leiria, 
assegura que este evento faz do FOLIO 
“o único festival do país a dar atenção 
à literatura acessível”. A secretária de 
Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, 
também estará presente no auditório da 
Casa da Música.
A partir das 10 horas de 13 de outubro, 
caberá a Célia Sousa, curadora do 
FOLIO Inclusão, apresentar o “CRID, 
um percurso na literatura acessível”, 

Pela primeira 
vez num festival 
português, a leitura 
acessível ocupa um 
lugar de destaque 
na programação. O 
pré-lançamento do 
livro multiformato 
“O Sonho de 
Laurinha”, em 
português europeu 
e em português do 
Brasil, vai provar 
que é possível TODAS 
as crianças lerem 
juntas. E vão ser 
partilhados outros 
bons exemplos.

durante uma sessão plenária, em que 
decorrerá um debate sobre inclusão, 
intitulado “Caminhos entre Portugal 
e Brasil”, com David Rodrigues, 
presidente da Pró-Inclusão – Associação 
Nacional de Docentes de Educação 
Especial, e Allan Damasceno, professor 
na área da inclusão e da acessibilidade 
da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, no Brasil.
Célia Sousa revela que David Rodrigues 
irá “falar de livros de poemas, segundo 
uma regra da poesia japonesa, e 
daquilo que se passa nas escolas e 
na sociedade portuguesa” com Allan 
Damasceno, brasileiro com uma vasta 
obra publicada sobre estes temas. 
“Vamos ter ainda o testemunho da 
Cheila Roça, ex-aluna com dislexia, que 
conseguiu terminar o curso e publicar 
vários livros de poesia”, adianta. 
Intitulada “Quando a dislexia se cruza 
com a poesia”, a mesa será moderada 
por Miguel Oliveira, professor da 
ESECS.

Um dos pontos altos do dia será o 
pré-lançamento do livro multiformato 
“O Sonho de Laurinha”, da autoria de 
Célia Sousa e da brasileira Catarina 
Alves, pelo que uma parte é escrita 
em português europeu e a outra em 
português do Brasil. Com a chancela 
da ESECS e do Instituto Incluir (Brasil), a 
obra tem língua gestual, pictogramas, 
escrita fácil, audiodescrição e um 
QR Code que permite ter acesso à 

descrição da imagem. De seguida, 
haverá um momento musical com a 
compositora e ativista social brasileira 
Tay. O evento terminará com uma 
conversa sobre “Incluir pela Arte”, com 
Fátima Pais e Vanessa Rolim. 
“O objetivo é trazer a educação, a 
inclusão e a equidade à discussão”, 
explica Célia Sousa. “Faz todo o sentido 
que os festivais literários no mundo 
comecem a pensar que a maior parte 
dos livros não chegam a todas as 
pessoas, nomeadamente às crianças”, 
defende. “Se todas as crianças lerem 
uma história num livro multiformato, 
vão ficar a saber que há meninos cegos, 
surdos, que não dominam a língua 
portuguesa ou que têm dificuldades a 
nível intelectual. Só assim podemos ter 
uma sociedade equitativa”, acredita. “A 
maneira de mudar a sociedade tem de 
ser na escola, porque já percebemos 
que não muda por decreto.”

A ideia de criar um dia dedicado 
à Inclusão partiu de Margarida 
Reis, vereadora da Cultura, que 
considera que se deve dar mais 
importância à literatura acessível. “As 
pessoas desconhecem que há livros 
multiformato. É importante divulgá-los 
e pôr as pessoas a refletir”, defende. 
“Temos de passar à ação, e não ficar 
só pelo papel”, sublinha. Foi por isso, 
esclarece, que o FOLIO Inclusão foi 
integrado no FOLIO Educa e continuará 
a fazer parte do festival literário. 
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Seminário 
Vamos ler 
TODOS juntos
DIA 13 DE OUTUBRO
\\\ 10H00 ÀS 17H00

SESSÃO DE ABERTURA

 
ANA SOFIA ANTUNES, Secretária de Estado  
da Inclusão das Pessoas com Deficiência 

MARGARIDA REIS, vereadora CM Óbidos 

CÉLIA SOUSA, CRID - ESECS

SESSÃO PLENÁRIA

• CRID um percurso na literatura acessível,  
com Célia Sousa

• Debate sobre a inclusão: CAMINHOS 
ENTRE PORTUGAL E BRASIL, com David 
Rodrigues e Allan Damasceno. 

 Moderação de Miguel Oliveira

• QUANDO A DISLEXIA SE CRUZA COM A 
POESIA, com Cheila Roça

  

• Pré–Lançamento do livro multiformato 
“O sonho de Laurinha”, de Célia Sousa e 
Catarina Alves 

 - inclui performance musical com Tay

• INCLUIR PELA ARTE com Fátima Pais  
e Vanessa Rolim

Seminário acompanhado 
com língua gestual

   AUDITÓRIO DA CASA DA MÚSICA 
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O FOLIO Tec é uma das novidades 
da edição deste ano, surgindo 
integrado no FOLIO Educa. 

Criação literária e tecnologia estarão 
conectadas em quatro mesas, em que 
serão debatidos algoritmos, inteligência 
artificial, medias digitais transversais 
e metadados. As sessões decorrem no 
Museu Abílio de Mattos e Silva e são 
dirigidas ao público em geral, e não 
apenas a especialistas.

O primeiro encontro está marcado 
para as 10h30 do dia 11 de outubro, 
momento em que decorrerá a mesa 
“Plataformas de Ofícios Digitais”. Hélio 
Oliveira, Tiago Sábio e Pedro Vieira 
Moura, docentes da Escola Superior de 

FOLIO Tec reflete sobre 
    uso da tecnologia 
  na criação literária

Artes e Design, nas Caldas da Rainha, 
irão refletir sobre “Algoritmos e formas 
literárias – Novas formas de criação”.
Para o mesmo dia, às 15 horas, 
está agendada a mesa “Criações 
Infinitas”, cujo mote do diálogo sobre 
convergências e fronteiras entre 
“Inteligência artificial e Poesia” será 
conduzido pelo docente universitário 
Pedro d’Alte, e contará com a 
moderação de Miguel Silvestre, diretor 
do Parque Tecnológico de Óbidos e 
curador do FOLIO Tec.
A mesa “Códigos de Criação” está 
marcada para dia 12 de outubro, às 
10h30. Que textos e letras alimentam 
os media digitais transversais? Há 

ser construídas nas nossas vidas 
através da nossa pegada digital, e 
se a complexidade humana pode ser 
contada em uns e zeros. 

O curador do FOLIO Tec destaca os 
debates sobre “os impactos e as formas 
como a tecnologia e o mundo digital 
se cruzam com os processos de criação 
artística” e se “a criação é exclusiva da 
humanidade, ou se podemos considerar 
o processo de inteligência artificial 
como um processo de criação artística, 
nomeadamente de poesia”. Mesmo em 
relação aos media transversais, Miguel 
Silvestre lembra que “somos sempre muito 
visuais na forma como olhamos para os 
jogos, mas por trás está sempre um texto.” 
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princípios de contar uma história que 
continuam relevantes para novos meios, 
como os videojogos? Estas questões 
serão o ponto de partida para uma 
conversa entre Sandra Acosta e Tiago 
Perdigão, da Fractal Mind, e Wilson 
Almeida, da Universidade Lusófona. 

As biografias não autorizadas dos 
metadados é o tema central da mesa 
“Vidas Binárias”, que terá início às 12 
horas, ocasião em que Jorge Pinto, 
presidente da Associação Portuguesa 
para a Promoção da Segurança da 
Informação, e Mário Antunes, docente 
do Instituto Politécnico de Leiria e 
especialista em cibersegurança, irão 
debater que narrativas são ou podem 

Algoritmos, 
inteligência artificial, 
medias digitais 
transversais e 
metadados são os 
temas que estarão 
em discussão em 
encontros com 
especialistas, mas 
ao alcance de todos 
os utilizadores de 
tecnologia.
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FOLIO inspira festivais   
    literários do Brasil 

Óbidos representa 
Portugal no Flipoços, 
em Poços de Caldas, 
que quer ser a primeira 
cidade literária 
brasileira reconhecida 
pela Unesco. 
Vereadores Margarida 
Reis e Telmo Félix 
partilham experiências 
de boas práticas na 
área da cultura e 
da sustentabilidade 
também na FiliGram, 
em Gramado.

O FOLIO foi referenciado como 
um exemplo de boas práticas 
nos festivais literários FiliGram, 

em Gramado, e Flipoços, em Minas 
Gerais, no Brasil, onde Margarida Reis, 
vereadora da Cultura, e Telmo Félix, 
vereador da Sustentabilidade, estiveram 
a representar o Município de Óbidos e 
Portugal, em setembro.  
A vereadora da Cultura destaca a 
importância da partilha da experiência 
do FOLIO, no FiliGram – Festival 
Internacional Literário de Gramado, no 
estado de Rio Grande do Sul, cidade 
com a qual Óbidos é geminada desde 
2008 e tem algumas parcerias.
“Sendo nós uma vila de referência para 
este município, quisemos agradecer 
e aprofundar a nossa presença neste 
primeiro Festival Literário de Gramado, 
com a novidade de termos já avançado 
com uma parceria entre ambos os 
festivais, o que muito nos orgulha”, 
explica Margarida Reis.
Além de ter apresentado o 
posicionamento de Óbidos a nível 
literário, os vereadores falaram 
ainda sobre educação e turismo. “As 
conferências tiveram um papel de 

identificação da riqueza e da identidade 
territorial dos dois destinos”, refere. 
Este encontro serviu ainda para 
debater um programa com enfoque na 
acessibilidade cultural, área que trata os 
direitos das pessoas com deficiência no 
acesso à arte e cultura, e o que está a 
ser feito em Óbidos.

“Este ano, o festival conta com um dia 
dedicado à Inclusão, numa parceria 
com o CRID [Centro de Recursos para 
a Inclusão Digital]. Estamos muito 
empenhados na importância deste 
projeto conjunto, que foi partilhado com 
os nossos amigos brasileiros”, conta 
Margarida Reis.

Quanto ao Flipoços, revela que, tal 
como Óbidos, também esta cidade 
brasileira tenciona apresentar uma 
candidatura à Unesco, para ser a 
primeira cidade de literatura brasileira 
a ser reconhecida na rede. “Falou-se 
das Cidades Criativas da Unesco e 
da participação especial de Óbidos, 

enquanto primeira e única de Língua 
Portuguesa, testemunhando a nossa 
experiência e divulgando o FOLIO.”
Em ambos os festivais, falou-se sobre 
sustentabilidade. Margarida Reis explica 
a importância da partilha deste tema 
em termos internacionais, “tendo em 
conta que a Agenda 2030 das Nações 
Unidas se debruça sobre os 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente o 11º sobre cidades e 
comunidades sustentáveis”. 
Agora, será a vez de elementos da 
organização dos dois festivais e de 
alguns escritores brasileiros integrarem 
uma comitiva que se deslocará ao 
FOLIO. “Iniciámos o caminho de 
concretizarmos uma parceria de 
Rede de Festivais Literários de Língua 
Portuguesa. A tendência é para 
crescermos”, acredita a vereadora da 
Cultura.
“O que ficou desta experiência 
foi, acima de tudo, fazer avançar 

programas futuros e haver um 
intercâmbio cultural entre as várias 
cidades, tendo por base a literatura, as 
cidades criativas, a literatura acessível 
e o desenvolvimento sustentável da 
Agenda 2030”, sublinha. “Após o nosso 
regresso, foram várias as solicitações 
que recebemos para participar no 
FOLIO”, conta. Nesse sentido, diz que 
serão incluídos no programa da edição 
de 2023. 

Margarida Reis identifica como 
características diferenciadoras do 
FOLIO, a presença de excelentes 
autores e escritores, os espaços e 
a sua proximidade, o número de 
atividades, conferências e seminários, o 
envolvimento da comunidade educativa 
e local, a animação, assim como o 
facto de ter um dia dedicado a inclusão 
e de aliar a literatura, a tecnologia e 
a gastronomia. “Os nossos curadores 
e colaboradores estão de parabéns. 
Contamos com uma equipa fantástica!”
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José Saramago, fotógrafo ocasional 
Fragmentos dum retrato de Portugal
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Agradecimentos:
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Biografia

Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Biografia

Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Biografia

Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Biografia

Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia de 
Azinhaga.

As noites passadas na Biblioteca pública do Palácio das Galveias, em Lisboa, 
foram fundamentais para a sua formação. “E foi aí, sem ajudas nem conselhos, 
apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender,  que o meu gosto 
pela leitura se desenvolveu e apurou.”

Até 2010, ano da sua morte, a 18 de Junho, em Lanzarote, José Saramago 
construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com 
títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da 
Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira ou A Viagem do Elefante, obras 
traduzidas em todo o mundo.

No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma Fundação com o seu nome, que traba-
lha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio am-
biente. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de 
Literatura em 1998.

Volvidos quarenta anos desde o lançamento da Viagem a 
Portugal e no ano em que se inicia a celebração do Cente-
nário do nascimento de José Saramago o Centro de Estu-
dos Ibéricos associa-se a este evento promovendo a expo-
sição Fragmentos dum retrato de Portugal que revela uma 
faceta inexplorada do escritor: José Saramago, fotógrafo. 
A exposição mostra perto de três centenas e meia de ima-
gens captadas durante a Viagem, que o autor selecionou, 
catalogou e legendou, onde revela interesses que apontam 
para quatro coordenadas fundamentais: paisagens, lugares, 
pessoas e atividades, monumentos e arte sacra.

Através destes apontamentos revisitamos um tempo e per-
corremos um país quase irreconhecível. Olhadas a esta dis-
tância, tais imagens apenas con�rmam que “A felicidade, 
�que o leitor sabendo, tem muitos rostos. Viajar é, prova-
velmente, um deles. Entregue, as suas flores a quem saiba 
cuidar delas, e comece. Ou recomece. Nenhuma viagem é 
de�nitiva”.  Sem descurar um dos conselhos de José Sara-
mago que “Todo o viajante tem direito de inventar as suas 
próprias geogra�as. Se o não �zer, considere-se mero apren-
diz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao pon-
teiro do professor”. (José Saramago)
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