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1. De que trata este seu livro "Da Civilização da Palavra à Civilização da Imagem"?
R- Justamente daquilo que o titulo procura enunciar -Da Civilização da Palavra à
Civilização da Imagem- mas de forma interrogativa. Estaremos de facto a abandonar a
civilização da escrita e a passar para a civilização da imagem? Será que essa passagem
pode ou deve ser pensada à luz daquela outra que se operou entre uma primordial
civilização da voz e a invenção da escrita? Que pode significar estarmos a entrar num
mundo icónico, fundado em regimes visuais de pensamento e comunicação? E, posto
que aceitemos estar já no interior de uma nova configuração civilizacional, em que
consiste o papel que a imagem aí é chamada a desempenhar? Qual o destino da escrita
face à dita supremacia da imagem? De que forma determina ela a nossa vida e a nossa
forma de estar o mundo? Qual o seu estatuto cognitivo? Que efeitos tem a imagem sobre
o nosso conhecimento do mundo? Em limite, o que é isso de uma imagem? Será ela
uma mera aparição, uma simples mediadora, efémera e evanescente, destinada a
desaparecer face à presença soberana do conceito? Ou, pelo contrário, ela é uma
apresentação sensível autónoma, um condensado de sentidos e horizontes de
possibilidade que só nela se dá a ver?
2. O livro tem origem num colóquio internacional: quais as principais ideias apresentadas
que foram acolhidas nesta obra?
R- Como seria de esperar, o colóquio ofereceu diversas entradas ao tema proposto. Não
apenas porque todos os colóquios o fazem (é para isso que se fazem colóquios) mas
porque, em si mesma, a imagem é um objecto indisciplinado, que se situa no cruzamento
de diversos territórios. Filosofia, Iconografia, História da Arte, Sociologia, História das
Religiões, Semiologia, Estética, Antropologia, são hoje formas de aproximação a essa
entidade enigmática que é uma imagem. Neste livro reúnem-se quinze estudos que
pretendem questionar a natureza da imagem reclamando-se de diversas heranças
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teóricas: Platão, Aby Warburg, McLuhan, Ranciere, Deleuze. Alguns dos estudos aqui
apresentados reenviam à experiencia da arte (é o caso da pintura de Kandinsly e do teatro
de Beckett). Outros constroem-se com base no reconhecimento da sabedoria da escrita
(dos caligramas de Apollinaire aos diagramas de Peirce, da meditação sobre o oralismo e
a escrita de Havelock à teoria da imagem tardo-escolástica do jesuíta português do século
XVII Agostinho Lourenço). Outros, ainda, trazem consigo os segredos da memória (Aby
Warburg) ou remetem para o horizonte das novas tecnologias da imagem, quer para
estudar a mitologia contemporânea que ela desencadeia, quer para interrogar o alcance
da imagiologia cerebral de que estamos nos rodeados, quer ainda para escutar um dos
maiores teóricos das imagens técnicas (Vilém Flusser).
3. Imagem-Palavra: que civilização é esta em que nos estamos a transformar?
R- Ninguém sabe responder a essa pergunta. O futuro está fechado. Mas há vários
palpites. E sensibilidades. Entre os catastrofistas que anunciam o advento de uma nova
barbárie e os optimistas que exaltam as virtualidades múltiplas das novas tecnologias e
do ciberespaço, estaremos porventura a caminhar para sociedades icónicas nas quais os
humanos aprendem a pensar e comunicar de forma cada vez mais diagramática,
imagética, pictural enquanto que, ao seu lado, se desenvolvem agentes artificiais,
computorizados, digitalizadas, também eles operando em regimes visuais de
comunicação.
__________
Olga Pombo/António Guerreiro (org.)
Da Civilização da Palavra à Civilização da Imagem
Fim de Século, 25€
Secção: 3 Perguntas a..., Ensaio

Página inicial

Mensagem antiga

SIGA A "NOVOS LIVROS" POR EMAIL
Email address...

LIVROS NA NET | AUTORES
Alexandra Malheiro
António Lobo Antunes
António Pinto Ribeiro
Artur Portela
Augusto Carlos
Deana Barroqueiro
Eduardo Brum
Fernando Évora

CANAL: JOSÉ
SARAMAGO

Inês Pedrosa

José Saramago, Nobel
People's World
José Saramago, militant
Communist and Nobel Prize
w inning author, died last
Friday at his home in the
Canary Islands. He w as 87
and lived w ith his w ife, the
Spanish journalist Pilar del
Río, in exile from his native
Portugal since 1992 after
political ...

Jorge Reis-Sá

Joana Miranda

José Agostinho Baptista
José Leones Lima
José Luís Peixoto
José Rodrigues dos Santos
José Saramago
João Luís Barreto Guimarães
João Morgado
Laurentino Gomes
Luís Fernando Veríssimo

A Viagem do Elefante
Público.pt
"Sempre chegamos ao sítio
aonde nos esperam", lê-se
no livro "A Viagem do
Elefante", em que José
Saramago se deteve, com
as devidas liberdades
criativas, sobre um episódio
histórico fora do comum.
Em 1951, D. João III
ofereceu um elefante ao ...
Claudio Magris venceu o
Público.pt
Em 2011, Claudio Magris
assinou até o prefácio da
reedição da Caminho de A
Viagem a Portugal, de José
Saramago. Magris lembrou
no prefácio que, quando se
encontrou pela primeira vez
com Saramago em Lisboa,
foi este o livro que o Nobel
da ...

Luís Miguel Rocha

Submit

CANAL: JOSÉ
RODRIGUES DOS
SANTOS
Porto e Lisboa merecem
Porto24
... que se julgam fadados
para no poder ad eternum
se entronizarem. José
Augusto Rodrigues dos
Santos escreve segundo o
novo acordo ortográfico.
Marcado: Câmara do Porto,
Eleições autárquicas de
2013, limitação de
mandatos, Luís Filipe
Menezes ...
Biblioteca de jardim do
Correio do Minho
Entre os géneros mais
procurados estão os livros
de ficção, romance e
mistério, sendo que
Nicholas Sparks, Dan
Brow n, José Rodrigues dos
Santos e Paulo Coelho
estão entre os autores mais
requisitados. A Biblioteca
de Jardim do Parque da Pon
te ...
Vendaval mata três
Jornal Cruzeiro do Sul
Entre as vítimas fatais
estão Deoclécio Ferreira
Nobre, de 38 anos, Berg
Machado Godoi Nobre, de
12 anos - pai e filho que
foram atingidos por uma
parede que caiu sobre o
telhado da casa no
momento em que dormiam e José Valdo do
Nascimento, de 52 ...
Músicas do Mundo em
Sol
Como é do seu timbre, JP
aproveita as pausas entre
músicas para mostrar o seu
sentido de humor (ora
apresentando o economista
Milton Friedman como um
músico experimentalista,
ora propondo aos
festivaleiros a utilização de
uma algália Rodrigues, por
...
realizado por
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CANAL: ANTÓNIO
LOBO ANTUNES
Escritor italiano Claudio
iOnline
Em janeiro, Magris foi um
dos 12 intelectuais, a par
do filósofo italiano Umberto
Eco, do escritor francês
Bernard Henri Lévy e do
escritor português António
Lobo Antunes, que
assinaram um manifesto no

Artigos Relacionados »

Alêtheia

Fundação Saramago
SIC Notícias
Do espólio da fundação
passa a fazer parte "todo o
material de pesquisa e os
brutos do filme 'José &
Pilar'", que o realizador
Miguel Gonçalves Mendes
rodou ao longo de quatro
anos, acompanhando o
escritor José Saramago. O
espólio ficará depositado ...

Ancora
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Antígona
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Ariadne Editora
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CANAL: GONÇALO
M. TAVARES

Chiado Editora

'Palavras Objecto' para ver
Correio do Minho
A artista plástica Joana
Rêgo desafiou cerca de
uma dezena de escritores,
para quem a palavra é o
centro de criação, como
Afonso Cruz, Ana Hatherly,
Gonçalo M. Tavares,
Manuel António Pina,
Manuel Jorge Marmelo,
Valter Hugo Mãe, Vasco
Graça ...

Climepsi

"Espero que o Eça não se
Expresso
Nascem assim "Os Novos
Maias", escritos por seis
escritores
contemporâneos: José Luís
Peixoto, José Eduardo
Agualusa, Mário Zambujal,
José Rentes de Carvalho,
Gonçalo M. Tavares e Clara
Ferreira Alves. A coleção,
contudo, não se fica por
aqui, ...
Agualusa: ficção deve
Diário do Nordeste
Gonçalo M. Tavares, um
escritor que eu admiro
muito, diz que escreve de
rajada, sem parar, numa
espécie de transe,
atropelando a gramática, e
que só depois corrige. Eu
vou corrigindo cada frase,
até lhe tirar a gordura toda.
Quando termino um
conto, ...
Reflexões sobre arte e
Diário de Notícias - Funchal
'Ver', 'fazer' e 'reflectir'. O
conjunto de três palavras
fundamentais na
abordagem da arte e
estética contemporânea
foram hoje alvo de reflexão
na Porta 33. Os textos da
autoria do escritor, Gonçalo
M. Tavares, do pintor, João
Queirós, do actor e ...
realizado por
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qual alertavam para uma
possível desagregação
da ...
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CNC Escritor italiano Claudio
Notícias ao Minuto
Em janeiro, Magris foi um
dos 12 intelectuais, a par
do filósofo italiano Umberto
Eco, do escritor francês
Bernard Henri Lévy e do
escritor português António
Lobo Antunes, que
assinaram um manifesto no
qual alertavam para uma
possível desagregação
da ...
A tutela jurídica do embrião
Âmbito Jurídico
(Assinatura)
Direitos Fundamentais:
Estudos em homenagem ao
Professor Ricardo Lobo
Torres. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006. BERNARD,
Jean. A Bioética. São Paulo:
Ática, 1998 ... Bioética
médica e jurídica. Porto
Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 1999, p. 263283 ...
Essay: An Anatomy of
Portuguese American
Journal (blog)
Is saudade “the national
mood,” as Peter Conrad
says in a recent New
Yorker essay on António
Lobo Antunes, “a nostalgia
for some remote,
unremembered epoch
during w hich the
Portuguese w ere happy
and their country ruled the
w aves”? Or is its ...
realizado por
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Edita Livros
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Editorial Verbo
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Edições Nelson de Matos
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CANAL: MIA COUTO

Esfera do Caos

Mia Couto nomeado para o
Público.pt
O escritor moçambicano
Mia Couto faz parte da lista
de finalistas do Prémio
Internacional Neustadt de
Literatura 2014, anunciada
pela revista World
Literature Today , da
Universidade de Oklahoma,
nos Estados Unidos da
América. A lista de
nomeados para ...
Artigos Relacionados »
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Esquilo
Estampa
Estrela Polar
Europa-América
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FCA
Fenda
Fim de Século
Frenesi

Ideias de Ler

Mia Couto nomeado para o
iOnline
A lista de nomeados para o
prémio da Bienal
Internacional de Literatura
Neustadt, a entregar em
2014, integra, além de Mia
Couto, o escritor argentino
César Aira, a vietnamita
Duong Thu Huong, o
ucraniano Ilya Kaminsky, o
japonês Haruki Murakami, ...

Imprensa Nacional

Ministro da Cultura

Fronteira do Caos
Gailivro
Gato na Lua
Girassol Edições
Gradiva
Grácio Editor
Guerra e Paz
Guimarães Editores

Inapa
Instituto Piaget
Legis
Lello Editores
Leya
Lidel
Livros de Areia
Livros do Brasil

CANAL: MANUEL
ANTÓNIO PINA

Livros Horizonte

Seguro, a crise ea gestão
Jornal de Notícias
Paulo Martins · Rafael
Barbosa · Pedro Ivo
Carvalho · Alberto Castro ·
António Marinho e Pinto ·
Azeredo Lopes · Carvalho
da Silva · Cristina Azevedo
· Daniel Deusdado ·
Fernando Gomes · José
Mendes · Manuel António
Pina · Manuel Serrão · Rui
Moreira.

Luz das Letras

'Palavras Objecto' para ver
Correio do Minho
A artista plástica Joana
Rêgo desafiou cerca de
uma dezena de escritores,
para quem a palavra é o
centro de criação, como
Afonso Cruz, Ana Hatherly,
Gonçalo M. Tavares,
Manuel António Pina,
Manuel Jorge Marmelo,
Valter Hugo Mãe, Vasco
Graça ...
Poesia, sempre
Público.pt
A fechar a colectânea, o
delicioso poema Coisas que
não há que há, de Manuel
António Pina. Um bom livro.
(Texto divulgado na edição
do Público de 6 de Julho, na
página Crianças.) Deixamos
aqui o poema de Manuel
António Pina que encerra
a ...

Lucerna

Magna Editora
Magnólia
Marcador
Marina Editores
Matéria-Prima Edições
Meribérica
Mill Books
Mimesis
Minotauro
Minutos de Leitura
Monitor
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Nova Vaga
O Quinto Selo
Objectiva
Oficina do Livro
Palimage
Palimpsesto Editora
Parceria A. M. Pereira
Pergaminho
Planeta Editora
Planeta Vivo
Plátano Editora
Porto Editora
Presença
Prime Books
Principia
Pé de Página

Quetzal
Quid Juris
Quidnovi
Quimera
Relógio d'Água
Saída de Emergência
Sextante
Sinais de Fogo
Sinapses (ebooks gratuitos)
Sílabo

Terramar
Texto Editora
Tinta da China
Tribuna da História
Ulmeiro
Verso da Kapa
Via Óptima

Laurentino Gomes: O medo
Itu.com.br
O Estado brasileiro sempre
teve medo da rua. Por uma
razão muito simples: no
período de construção
desse Estado, até final do
século 19, o Brasil foi um
país marcado pelo
analfabetismo, pela
escravidão, pela pobreza,
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CANAL: LAURENTINO
GOMES

Um desafio para o
@Verdade Online
Na sua homenagem a Mia
Couto, pela conquista do
Prémio Camões 2013, além
da insígnia, o ministro da
Cultura, Armando Artur,
expôs o escritor perante
um novo desafio: “O
desenvolvimento do
programa nacional,
multissectorial, de leitura”.
A boa nova é ...

Mundos Sociais

Quarteto
Luísa Ducla Soares
Diário de Notícias - Lisboa
A escolha recaiu em mais
de uma centena de poemas
da literatura portuguesa, de
autores como Manuel
António Pina, Sophia de
Mello Breyner Andresen,
Fernando Pessoa, João
Pedro Mésseder, José
Fanha, Eugénio de
Andrade, Bocage, Cecília ...

@Verdade Online
Na sua homenagem pela
conquista do Prémio
Camões 2013, além da
insígnia, o ministro da
Cultura, Armando Artur,
expôs Mia Couto a um novo
desafio: “O
desenvolvimento do
programa nacional,
multissectorial, de leitura”.
A boa nova é que o
escriba ...

Vogais
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Ficções
Inimigo Rumor
Lire
Magazine Littéraire
Nova Cultura
Os Meus Livros
Palavras
Qué Leer

CANAL: NUNO
CAMARNEIRO
Jogo de Macau gerou
Dinheiro Vivo
O setor do jogo de Macau
fechou o segundo trimestre
do ano com receitas brutas
de 86.419 milhões de
patacas (8,23 mil milhões
de euros), mais 15,7% do
que no período homólogo
de 2012, segundo dados
oficiais hoje divulgados.
Entre abril e junho, ...
CGTP reúne com Provedor
Dinheiro Vivo
Uma delegação da CGTP-IN,
conduzida pelo secretáriogeral Arménio Carlos, irá
reunir-se amanhã, 17 de
Julho, pelas 15 horas, com
a Provedoria de Justiça.
Normal 0 21 false false
false PT X-NONE X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4.
Em comunicado, a ...
Cristiano Ronaldo, o
Dinheiro Vivo
O jogador português surge
em mais um anúncio a falar
árabe. Depois de já ter
dado em cara de marcas
em que fala em inglês ou
espanhol. Cristiano
Ronaldo, o poliglota da
publicidade (com vídeo).
Cristiano Ronaldo pela
árabe Mobily D.R..
15/07/2013 ...
Anúncio que gostaria ter
Dinheiro Vivo
Nuno Camarneiro. 5 livros a
ler este verão... por Nuno...
O Prémio Leya 2012 com
Debaixo de Algum Céu, o...
Paulo Varela, CEO da
Visabeira. 33 anos de

pelo latifúndio e pelas
rivalidades ...

Storm

Livros & livros
Tribuna do Norte - Natal
O livro “1808”, do jornalista
Laurentino Gomes, ganha a
sua versão em inglês, com
lançamento previsto para
setembro, nos Estados
Unidos. Mas já é possível
encontrar a edição
americana, a partir desta
semana, numa campanha
pré-venda, nas livrarias ...

The New York Review of Books

João Barone lança em BH
UAI
“Tentei seguir mais ou
menos o roteiro dos livros
de jornalismo histórico e me
inspirei muito no Eduardo
Bueno, que acabou
fazendo a orelha do meu
livro, e no Laurentino
Gomes. Foi um desafio
sintetizar todos aqueles
acontecimentos em 300
páginas.

Livraria Cultura (Brasil)
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história: a vida é como
andar de... Paulo Varela,
CEO da Visabeira garante
que... Paulo Varela.

Teia Portuguesa
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Almedina
Bertrand
Centésima Página
Companhia das Ilhas-LOJA
Fnac
Leitura

CANAL: ALICE
VIEIRA

Livraria Esperança
Livraria Saraiva (Brasil)

Uma janela para a Cidade
O Diario de Mogi
Algum tempo depois, passei
a morar em uma casa na
Rua José Bonifácio. Em
frente às residências de d.
Alice Franco, do professor
Adelino Borges Vieira, do
dr. Deodato Wertheimer, do
tabelião Leôncio Arouche
de Toledo e do professor
Álvaro Arouche ...

Mediabooks
Nova Cultura (Alemanha)
UNICEPE
Webboom
Wook

LIVROS NA NET | BLOGS
Blogtailors
Blogue de Letras
Ciberescritas

Jovens autores repensam
UAI
“Há desde escritas
frenéticas, abstratas,
imersas em falatório em
torno de assuntos atuais,
como o trabalho de Éder
Rodrigues, até textos
delicadíssimos, narrativos,
sobre velhice, falta de
amor, como os de Alice
Vieira”, exemplifica. São
escritas ...

Estante de Livros
N Livros
Os Livros
Revista LER

CANAL: MIGUEL
SOUSA TAVARES
Arquivado inquérito contra
Visão
O Ministério Público decidiu
arquivar o inquérito do
Presidente da República,
Cavaco Silva, contra Miguel
Sousa Tavares, por ofensa
à honra, confirmou hoje o
comentador à agência
Lusa. Admitindo que já foi
notificado do arquivamento
do inquérito ...
Artigos Relacionados »

LIVROS NA NET | EVENTOS
Correntes de Escrita
Feira do Livro de Lisboa
Feira do Livro do Porto

Rio Branco festeja 129
Paraná-Online
Acompanhada por Marcelo
Costa (bateria), Leonardo
Reis (percussão), Danilo
Andrade (teclados),
Marcelo Vieira “Dunga”
(baixo) e Pedro Baby
(violões e guitarras), Ana
Carolina com sua voz
inconfundível reúne neste
show todo o seu talento
seja com as ...

Festa Literária Internacional de Paraty

LIVROS NA NET | ASSOCIAÇÕES
APEL

BOAS IDEIAS SOLIDÁRIAS.

Miguel Sousa Tavares
Educare
Miguel Sousa Tavares. Há
muitos anos que odeia os
professores, não é
imparcial nem percebe nada
de Educação, quando fala
sobre os professores ou
entra mosca ou sai paposeco. Não foi ele que disse
que os professores tinham
quatro ou cinco meses ...
Afinal, o que disse Miguel
Educare
Que o horário de trabalho
de 40 horas é para a
Função Pública e que não
se compreende que os
professores fiquem de
fora, nem que isso seja
negociado setor a setor.
Miguel Sousa Tavares não
é alguém por quem eu
tenha especial apreço,
devo dizê-lo.
Os títulos exigem rigor mas
Diário de Notícias - Lisboa
Perante o título, Miguel
Sousa Tavares dispara
sarcasmo: "A gente lê um
título destes e, apesar de
não poder ignorar a
devastação económica e

NOTÍCIAS: CULTURA
Diário Digital - Claudio Magris recebe Prémio Europeu Helena Vaz

Cultura

realizado por

Tutóia: casamento
Jornal Pequeno
Os juízes Nilo Ribeiro Filho
(auxiliar da presidência do
Tribunal de Justiça), Alice
Prazeres (auxiliar da
Corregedoria Geral da
Justiça), Paulo Afonso
Vieira Gomes (Núcleo de
Planejamento Estratégico),
Marcela Santana Lobo
(Morros), Carlos Eduardo
de ...
realizado por

NOTÍCIAS: LITERATURA
LITERATURA

Jornal Correio do Povo (Assinatura) - Literatura é um dos

realizado por

NOTÍCIAS: LIVROS
Livros

AngolaPress - Escritor sugere introdução de livros infantis no

realizado por

CANAL: FRANCISCO
MOITA FLORES
NOTÍCIAS: E-BOOKS
E-BOOKS

Diário de Pernambuco (Assinatura) - Espaço terá auditórios, salas

realizado por

Luís Esparteiro
Revista Sábado
Em negociações está a
produção de uma nova

social causada pela crise,
dá um salto na cadeira: "O
quê, um terço dos velhos,
cerca de um milhão de
pessoas, ...
realizado por

NOTÍCIAS: POESIA
Poesia

Globo.com - Projeto leva poesia para passageiros de ônibus em

SECÇÕES

Ficção 3 Perguntas a...

Não Ficção Ensaio Acontecimentos e Notícias Poesia

Gestão e Negócios Mais Novos

DIGA NÃO AO CRUEL COMÉRCIO DA MORTE.

CANAL: INÊS
PEDROSA
E para baralhar a confusão:
Expresso
... eles nem esta situação
perspectivavam daí saíremse a dizer tantos mas
tantos disparates nas
TVs....o Óscar ontem à
noite nas TVs foi para a
Constança Cunha e Sá e
para a Inês Pedrosa...as
mulheres nem tinham ainda
percebido do que estavam
a falar ...
Exposição de fotografia
LOCAL.PT
A mostra é constituída por
um portefólio de 15
fotografias [retratos a preto
e branco em formato
80x60cm] onde estão
representadas as
Mulheres, personalidades
públicas, que são o rosto
deste projeto: Inês Pedrosa;
Irene Flunser Pimentel;
Isabel do ...
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CANAL: JOSÉ
EDUARDO
AGUALUSA
Faro: José Eduardo
Região Sul
O escritor José Eduardo
Agualusa vai encantar hoje,
sexta-feira, 12, o público da
feira Arabian Days, que
decorre no centro histórico
de Faro, com as suas
histórias fabulosas,
nomeadamente a do seu
último livro «A vida no céu».
O autor angolano
promete ...
Artigos Relacionados »
Francisco Viegas; Escritor,
O Tempo
Um dos motes do livro
surgiu a partir da história de
um cara que eu e José
Eduardo Agualusa
conhecemos em 2007, no
Rio de Janeiro, na véspera
de eu vir para o Fórum das
Letras, em Ouro Preto. Ele
colecionava maconha de
origens muito diversas, ...
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série policial de Francisco
Moita Flores, colunista do
CM e comentador da CMTV,
para a televisão pública:
'Sétima Divisão', de 80
capítulos. Ao que a Correio
TV apurou, a série vai
retratar diversos temas ...
Policial português «O
TVI24
O policial «O bairro», filme
escrito por Francisco Moita
Flores sobre uma quadrilha
de criminosos num bairro
de Lisboa, estreia-se na
quinta-feira, nos cinemas
portugueses. O filme é
assinado pelos
realizadores Jorge
Cardoso, Lourenço Mello,
José ...
[517.] Cartazes da préJornal de Negócios Portugal
A campanha do candidato
independente Francisco
Moita Flores é uma das que
o secretário-geral do PS
criticou por esconderem o
símbolo do PSD. Na
verdade, os cartazes
indicam o slogan de
campanha ("Uma nova
ambição"), identificam a
campanha ...
O Bairro: uma aposta
c7nema
Porém, e como é preciso
referir, o tom e o público
desta nova criação de
Francisco Moita Flores é
outro, talvez não tão
afluente às salas de cinema
como a camada mais jovem,
mas nada que lhe retire o
título de "blockbuster
português". Uma aposta ...
realizado por

A Biblioteca - Vieira da
Silva

"O importante é saber de
Renascença
Portugal deveria questionar
de onde vem o dinheiro
angolano que é investido no
país, diz José Eduardo
Agualusa, em entrevista ao
programa “Ensaio Geral” da
Renascença. “O importante
não é saber de onde vem o
investimento, se é um
investimento de ...
"Espero que o Eça não se
Expresso
Nascem assim "Os Novos
Maias", escritos por seis
escritores
contemporâneos: José Luís
Peixoto, José Eduardo
Agualusa, Mário Zambujal,
José Rentes de Carvalho,
Gonçalo M. Tavares e Clara
Ferreira Alves. A coleção,
contudo, não se fica por
aqui, ...

ARQUIVO
Arquivo
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ENTREVISTAS

Escritores respondem às
30 perguntas do
Questionário de Proust:

Alexandra Malheiro

CANAL: AFONSO
CRUZ

Anabela Mimoso

Afonso Cruz estreia-se
Diário Digital
«O cultivo de flores de
plástico» marca a estreia
no teatro de Afonso Cruz.
A peça inicia a sua carreira
nos palcos nacionais, pela
Associação Gato que
Ladra, no dia 18 de Julho,
no Clube Estefânia, em
Lisboa (em cena até o dia
28 de Julho). O livro ...

António Manuel Venda

Afonso Cruz e Maria João
Diário Digital
Afonso Cruz, escritor,
ilustrador, cineasta e
músico da banda The
Soaked Lamb juntou-se à
ilustradora Maria João Lima
para, juntos, criarem a
terceira peça da colecção
da Vista Alegre «1+1=1» –
um projecto inovador e
arrojado da marca
centenária de ...

Eva Dias Costa

'Palavras Objecto' para ver
Correio do Minho
A artista plástica Joana
Rêgo desafiou cerca de
uma dezena de escritores,
para quem a palavra é o
centro de criação, como
Afonso Cruz, Ana Hatherly,
Gonçalo M. Tavares,
Manuel António Pina,
Manuel Jorge Marmelo,
Valter Hugo Mãe, Vasco
Graça ...

Margarida Fonseca Santos

Portugueses e alemães
Renascença
Os escritores Afonso Cruz
e Dulce Maria Cardoso
participam no Festival
“Afinidades Electivas” no
domingo. O autor de “A
Boneca de Kokoschka” vai

António Eça de Queiroz

António Trabulo
Carlos Brito
Carlos Vilela
Cristina Silva
Deana Barroqueiro
E. M. de Melo e Castro
Eduardo Brum
Eduardo Pitta
Elsa Lé

Filipe Faria
Filomena Marona Beja
Gustavo Pimenta
Jorge Reis-Sá
José Fanha
João de Mancelos
João Matos
Julieta Monginho
Manuel Pais

Maria Teresa Santos Silva
Miguel Castro Caldas
Miguel Viqueira
Mário de Carvalho
Paulo Reis Mourão
Raquel Palermo
Raul Malaquias Marques
Sérgio Cunha
Vasco Rosa
Vergílio Alberto Vieira



estar na Biblioteca
Municipal de Oeiras pelas
11h00 ao lado da alemã
Arezu Weitholz, para falar
sobre que ...
realizado por

NOVOS LIVROS |
UMA REVISTA DE
LEITORES PARA
LEITORES

CANAL: LÍDIA JORGE
Bairro Alto
RTP
Nascida no Algarve em
1946, Lídia Jorge viveu de
perto, como professora e
mulher de um oficial da
Força Aérea, a experiência
da Guerra Colonial. Em
1988, mais de uma década
depois do seu regresso, as
cicatrizes instaladas na
memória que ficou desse ...
Eduardo Madeira traz
Região Sul
Os bilhetes para o
espectáculo poderão ser
adquiridos na Bilheteira
OnLine, nos CTT, na FNAC,
na biblioteca municipal Lídia
Jorge e na Câmara
Municipal de Albufeira. No
dia do espetáculo, a
bilheteira do auditório
funcionará entre as 19:00 e
as 21:45.
Loulé: Vítor Aleixo
Região Sul
Depois, foram
apresentados os mais de
60 nomes que constituem a
comissão de honra da
candidatura socialista
encabeçada por Vítor
Aleixo, representada pelas
intervenções de João
Cravinho e da escritora
Lídia Jorge, que preside à
comissão.
Albufeira: Biblioteca
Região Sul
Albufeira: Biblioteca
municipal acolhe
apresentação de livros em
julho. A biblioteca municipal
Lídia Jorge, em Albufeira,
vai acolher a apresentação
de três obras literárias de
escritores nacionais
durante o mês de julho. No
dia 18 de julho, às 18:00 ...
realizado por

NOVOS LIVROS é uma
revista editada,
exclusivamente, em formato
digital na Internet e tem
como objectivo principal a
divulgação de novidades
editoriais de Portugal e de
todos outros países
lusófonos.
Existimos desde Junho de
2001.
A revista tem sido obra de
uma pequena equipa que
trabalha por amor aos
livros. O único e decisivo
apoio que temos tido e que
agradecemos é, em
primeiro lugar, o dos
leitores. Depois, o da
maioria dos editores (e
autores) que nos têm
acompanhado e a quem
agradecemos a
disponibilidade.
Ao fim destes anos, restanos ter força de vontade e
determinação para
continuarmos a dar um
modesto mas sério e
empenhado contributo em
prol do livro e da leitura.
NOVOS LIVROS está em
permanente actualização,
sendo o nosso objectivo
que em todas as semanas
surjam novas sugestões de
livros recentemente
editados.
NOVOS LIVROS é uma
publicação independente e
mais do que produzir crítica
literária, pretende assumirse como uma leitora atenta
que se limita a informar os
outros leitores, a sugerir
leituras e a ajudar a
descobrir autores.
NOVOS LIVROS é, também,
um espaço de diálogo de
todos os que gostam de
ler.Nesta era digital que
hoje vivemos, a Internet
possibilita meios que
usaremos para aproximar
leitores de língua
portuguesa espalhados por
todo mundo.
Escreva-nos, sugira aos
nossos leitores os livros
que gostou de ler. Participe!
Equipa:
J. A. Nunes Carneiro
(editor), Cândida Luz, Elsa
Andrade, Inês Vidigal, Lídia
Neta, Paula Neta e Rogério
Vidigal.
E-mail:
novos@livros.online.pt
Endereço:
NOVOS LIVROS
a/c J. A. Nunes Carneiro
Apartado 504
4435-997 Rio Tinto
Portugal

NÚMERO DE
LEITORES DESDE
ABRIL DE 2008

127,963

WOOK – Livros Escolares
www.wook.pt/livros-escolares
Encomende online para todas as
escolas do país com 10% desconto!
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