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Apresentação 
Em 2017 propomos uma reflexão sobre a era de extremos em que vivemos,             
pedindo aos nossos convidados que se centrem no dia de amanhã — que analisem              
conceitos como pós-verdade, liberdade de expressão, opinião desinformada,        
tentando perceber de que forma esses temas podem ou não inspirar ou ameaçar a              
literatura. 

 
Depois da era da televisão começamos a assistir aos primeiros resultados da era das              
redes sociais. Como vamos lidar com a transformação radical no consumo e a             
dispersão de informação e cultura? Numa altura em que o mundo que conhecemos             
parece estar a mudar, sob a égide (ou ameaça) de uma nova ordem mundial              
(extremismo religioso, novos tipos de terrorismo, Brexit), vamos pedir aos          
intelectuais que nos mostrem novos caminhos para a lucidez. 
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Programação 
 

29 de março 

MUSEU DO 
CANTEIRO,  

ALCAINS 

21.00 | Abertura Oficial do Fronteira 

Sessão inaugural da quinta edição do Festival       
Literário de Castelo Branco. 
 
21.15 | A Canção Raiana Perdida: Projeto de        

ADRACES 

Tom Hamilton (realizador e musicólogo); Samuel      
Tavares (diretor de filmagem e co-realizador) e       
Carlos Santos (edição) estarão à conversa, numa       
sessão que contará com intervenções musicais de       
Tom Hamilton e Idalina Gameiro. 

 

29 a  31 de março 

ESCOLAS DO 
CONCELHO 

Visitas às Escolas 

A partir do mote «Todo o Mundo é Composto de          
Mudança» haverá uma série de visitas de autores às         
escolas de Castelo Branco. Num ambiente informal e        
descontraído, escritores e ilustradores visitam oa      
estabelecimentos de ensino, para partilharem a sua       
experiência e responder às questões dos mais novos.  
Convidados : Ana Biscaia, Clara Cunha, José Dias Pires,        
Joana Bértholo, Miguel-Manso, Patrícia Portela 
 

1 de abril 

LOCAL A DEFINIR 

10.30 | Workshop  de Ilustração, por Vasco Gargalo 

O cartunista e ilustrador freelancer Vasco Gargalo,       
presença regular na imprensa nacional e      
internacional, conduz um workshop de ilustração,      
apresentando as ferramentas fundamentais do cartoon      

político. Sempre numa lógica do desenho ao serviço        
do humanismo. 
 
 

1 de abril 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 

CASTELO BRANCO 

15.00 | Mesa de Debate: «Qual o papel da ficção no           

mundo da pós-verdade?» 
O discurso da ficção foi em grande parte sequestrado         
pelos atores políticos do século XXI. Numa altura em         
que na esfera pública nada é o que parece, que papel           
fica reservado à ficção? Poderá a literatura competir        
com as narrativas hegemónicas do pós-verdade? 
Convidados : Fernando Pinto do Amaral e Jaime Rocha 
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15.45 | Mesa de Debate: «Nenhum homem tem o         

privilégio de entender o futuro, a não ser que         

esteja preparado para o criar.» 

Que mundo esperar quando os principais líderes       
parecem querer desprezar o passado e o futuro? Será         
esta uma oportunidade para a escrita reocupar o        
centro do debate? Podemos pedir aos escritores,       
jornalistas, ensaístas, que liderem o debate sobre os        
grandes desafios do futuro? 
Convidados : Kalaf Epalanga e Rui Cardoso Martins 
 

  16.30 | Mesa de Debate: «O público raramente        

tem razão.» 

Um dos lugares comuns do discurso cultural é que o          
público tem sempre razão, mas será que tem? Que         
seria de escritores como Kafka ou Bolaño se fosse o          
público a mandar? Escrever para o público, cada vez         
mais voraz de novidades e julgamentos na hora, é         
abraçar uma ditadura irracional? 
Convidados : Maria João Lopo de Carvalho e Miguel        
Miranda  
 

 17.15 | Entrevista de Vida: «O Chamador é        
chamado a depor.» 
Álvaro Laborinho Lúcio fez carreira na Justiça e mais         
recentemente tornou-se um jovem autor com uma       
longa carreira atrás de si. Dono de uma erudição         
excepcional, batida apenas pela sua condição de       
contador de histórias, este é um autor com especial         
talento para falar sobre as suas obras, os labirintos da          
escrita, as curvas da sua biografia, as formas como a          
Justiça habita a Literatura. Depois da estreia com O         

Chamador , Álvaro Laborinho Lúcio voltou à ficção       
com O Homem que Escrevia Azulejos . Que outras        
histórias estarão por contar? E que papel está        
reservado à Justiça nesta nova era dos extremos e da          
pós-verdade? 
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CENTRO DE 
CULTURA 

CONTEMPORÂNEA 
DE CASTELO 

BRANCO 

21.30 | Mesa de Debate: «Do pó do palco à poeira           
cibernética.» 
Lídia Franco é uma atriz reconhecida por todos os         
portugueses, transportando consigo talento e paixão      
pela poesia. Vítor de Sousa tem uma carreira de         
décadas na representação e na nobre arte de dizer os          
versos dos grandes autores portugueses. Juntos      
partilharam projetos, personagens e protagonismo,     
nomeadamente na televisão, mass media por      
excelência do século XX. Quais são as suas memórias         
mais gratas? E o que podemos esperar da Cultura, do          
Teatro, da Poesia, na era do digital?  
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Convidados 

 

Álvaro Laborinho Lúcio 

Álvaro Laborinho Lúcio é juiz-conselheiro jubilado.      
Entre 1990 e 1996 exerceu as funções de secretário         
de Estado da Administração Judiciária, ministro da       
Justiça e deputado à Assembleia da República. Entre        
março de 2003 e março de 2006 ocupou o cargo de           
ministro da República para a Região Autónoma dos        
Açores. Com intensa atividade cívica, é membro       
dirigente de várias associações, entre as quais se        
destacam a APAV e a CRESCER-SER. Agraciado       
pelo rei de Espanha, com a Grã-Cruz da Ordem de S.           
Raimundo de Peñaforte, e pelo Presidente da       
República Portuguesa, com a Grã-Cruz da Ordem de        
Cristo, é membro da Academia Internacional da       
Cultura Portuguesa, exercendo, atualmente, as     
funções de presidente do Conselho Geral da       
Universidade do Minho. Em 2014, publicou na       
Quetzal o seu primeiro romance O Chamador , ao qual         
se seguiu O Homem Que Escrevia Azulejos , em 2016. 

 

Ana Biscaia 

Ana Biscaia nasceu em 1978 e é designer gráfica e          
ilustradora. Estudou ilustração (Master of Fine Arts)       
em Estocolmo, na Konstfack University College of       
Arts, Crafts and Design. O seu primeiro livro        
ilustrado, Negrume (publicado pela &etc., com texto       
de Amadeu Baptista), data de 2006. Ilustrou Poesia de         

Luís de Camões para Todos (seleção e organização de         
José António Gomes), antologia que mereceu, em       
2009, uma distinção do júri do Prémio Nacional de         
Ilustração. Recebeu esse mesmo prémio em 2012       
pelo livro A Cadeira que Queria Ser Sofá , de Clovis          
Levi. O seu trabalho para O Carnaval dos Animais , de          
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Rui Caeiro, foi também selecionado pelo júri do        
prémio TITAN Illustration in Design. Com João       
Pedro Mésseder, editou, em 2014, o livro Que Luz         

Estarias a Ler? e, em 2015, Poemas do Conta-Gotas.         

Fundou a Xerefé, editora de livros ilustrados. 
 

 

Clara Cunha 

Clara Cunha nasceu em 1971, na cidade de Almada.         
Licenciou-se em Educação de Infância pela Escola       
Superior de Educação Jean Piaget. Autora do livro O         

Cuquedo , que conta com 8 edições e mais de 20 000           
exemplares vendidos, de Feliz Natal Lobo Mau       
(ilustrado por Natalina Cóias), em que a sua        
imaginação leva-nos mais longe, ao mundo      
fantástico dos contos tradicionais e das figuras       
lendárias, e de Faz-de-conta (ilustrado por Rachel       
Caiano, uma homenagem à imaginação e à       
brincadeira sem limites). 
 

 

Fernando Pinto do Amaral 

Fernando Pinto do Amaral nasceu em Lisboa, em        
1960, e é doutorado em Literatura Portuguesa.       
Professor do Departamento de Literaturas     
Românicas da Faculdade de Letras de Lisboa, é        
Comissário do Plano Nacional de Leitura. Publicou       
poesia e ensaio e traduziu Baudelaire, Jorge Luis        
Borges e Gabriela Mistral. Prefaciou Camões,      
Bocage, Cesário Verde e Ruy Cinatti, entre outros.        
Integra a direção da Fundação Luís Miguel Nava e o          
Conselho Editorial da revista Relâmpago . Foi      
comissário da exposição «100 Livros do Século» e das         
presenças portuguesas na Feira do Livro de       
Frankfurt em 1998 e 1999, bem como no Salão do          
Livro de Genebra e na Feira do Livro de Barcelona.          
Publicou o álbum 100 Livros Portugueses do Século XX ,         
o volume de contos Área de Serviço e Outras Histórias          

de Amor e o romance O Segredo de Leonardo Volpi .          
O seu «Fado da Saudade» recebeu em Espanha o         
Prémio Goya para melhor canção original. O seu        
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último livro é Manual de Cardiologia (Publicações       
Dom Quixote). 
 

 

Jaime Rocha 

Jaime Rocha nasceu em 1949. Estudou na Faculdade        
de Letras de Lisboa. Viveu em França nos últimos         
anos da ditadura. Publicou o primeiro livro,       
Melânquico (poesia), em 1970. Tem editadas várias       
obras nos domínios da poesia, da ficção e do teatro.          
Os seus livros de poesia Os Que Vão Morrer , Zona de           

Caça , Lacrimatória e Necrophilia constituem uma      
tetralogia a que o autor chamou «Tetralogia da        
Assombração». Necrophilia foi galardoado com o      
Prémio de Poesia do Pen Clube 2011.       
Anteriormente, em 2003, havia publicado Do      

Extermínio , livro que denominou «Livro da      
Anunciação». Na prosa destaca-se, além de A Loucura        

Branca e Os Dias de Um Excursionista , o romance         
Anotação do Mal , vencedor do Prémio de Ficção do         
Pen Clube 2008, A Rapariga sem Carne e Escola de          

Náufragos. A Relógio D’Água tem vindo, também, a        
publicar alguns dos seus textos dramáticos: O Jogo da         

Salamandra e Outras Peças  e Azzedine e Outras Peças . 

 

Joana Bértholo 

Nasceu em 1982. Licenciou-se em Design de       
Comunicação, continuando o seu percurso     
académico com um doutoramento em Berlim.      
Recebeu diversos prémios e distinções: Prémio      
Jovens Criadores 2005; Menção Honrosa no Prémio       
Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro       
(1998); Melhor Argumento para BD (SOS Racismo e        
editora Baleiazul, 1999); Prémio Escrevendo a Partir       
da Pintura (Fundação Calouste Gulbenkian, 2000);      
Melhor Ensaio O Movimento Olímpico (Comité      
Olímpico Português, 2000); Prémio Jovens Criadores      
– Literatura (Clube Português de Artes e Ideias,        
2005); Menção Honrosa no Prémio UP-Utopia      
(Universidade de Letras do Porto, 2005); 1.º lugar no         
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Concurso Literário Persona (2006) e o Prémio Maria        
Amália Vaz de Carvalho (CMLoures, 2009). O seu        
último livro é Inventário do Pó  (Caminho). 

 

José Dias Pires 

Natural de Castelo Branco, onde vive, foi professor        
de todos os níveis de ensino, tendo concluído a sua          
vida profissional no ensino superior. Fundou o       
Centro de Alfabetização de Castelo Branco, do       
Grupo de Teatro Gente Nova e do Grupo de         
Animação Cultural Amato Lusitano. É dirigente e       
integra o coletivo do VAATÃO — Teatro de Castelo         
Branco. Pertence aos corpos dirigentes da AERID       
(Associação que trabalha com crianças e jovens       
adultos com necessidades educativas especiais).     
Atualmente é membro da Assembleia Municipal de       
Castelo Branco e presidente da Assembleia de       
Freguesia de Castelo Branco. Assume, desde a       
primeira edição, a função de Comissário do Fronteira        
— Festival Literário de Castelo Branco. Desde 2011        
que se tem dedicado à tradução. É autor de, entre          
outras obras, Reversos (edição de autor, 1975),       
Manifesto do Imaginário (2000, Alma Azul),      
Travalengas (2015, Booksmile) e Lamento e Testamento       

de Maria Gomes (2016, para A Casa da Memória de          
Castelo Branco). 

 

Kalaf Epalanga 

Músico e escritor — vive e trabalha entre Lisboa e          
Berlim. Nasceu em Benguela, Angola, em 1978, mas        
foi na Lisboa de finais dos anos 90 que iniciou o seu            
percurso no mundo da música, cruzando-se com       
arquitetos do jazz de vanguarda e pioneiros do        
movimento da música eletrónica em Portugal. É       
membro da banda Buraka Som Sistema e como        
cronista colaborou com o jornal Público , GQ Portugal        
e o jornal digital Rede Angola . Pela Editorial Caminho         
editou dois livros de crónicas, Estórias de Amor para         

Meninos de Cor e O Angolano que Comprou Lisboa (Por          

Metade do Preço) . 
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Lídia Franco 

Começou a carreira como bailarina na Companhia       
Portuguesa de Bailado, seguindo-se o Grupo      
Experimental de Ballet da Fundação Calouste      
Gulbenkian e o Théatre Royal de la Monnaie em         
Bruxelas. Frequentou um curso de Teatro no British        
Theater Association em Londres e de Expressão       
Dramática em Paris. 
Iniciou a carreira de atriz no Teatro Estúdio de         
Lisboa, vindo a participar em espetáculos no Teatro        
Experimental de Cascais, Comuna, Acarte, Cheltman      
Theater em Inglaterra, Teatro Nacional D. Maria II,        
entre outros. No cinema trabalhou com realizadores       
como João César Monteiro, António-Pedro     
Vasconcelos, João Canijo, João Botelho e Fanny       
Ardant. Trabalhou em televisão e rádio em mais de         
uma centena de programas e gravou CD de poesia e          
de histórias infantis. Foi membro do júri do Festival         
Internacional de Cinema de Tróia e do Festival        
Internacional de Cinema Cine-Eco. 
É professora de Expressão Dramática em várias       
escolas. 

 

Maria João Lopo de Carvalho 

Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas      
pela Universidade Nova de Lisboa. Foi professora de        
Português e de Inglês, criou a primeira escola de         
Inglês em regime extracurricular para os mais novos        
e trabalhou como copywriter em publicidade. Passou       
ainda pelas áreas de Educação e Cultura na Câmara         
Municipal de Lisboa. Tem mais de 70 títulos        
editados, entre romances, livros de crónicas, manuais       
escolares — com a chancela do Instituto Camões — e          
dezenas de livros infantojuvenis, a maior parte deles        
no Plano Nacional de Leitura. O seu primeiro best         

seller , Virada do Avesso , foi publicado pela Oficina do         
Livro em 2000. É presença regular nas escolas e         
bibliotecas de Norte a Sul do país, incentivando nos         
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mais novos o gosto pela leitura. Até que o Amor me           

Mate é o seu terceiro romance histórico, depois de         
Marquesa de Alorna (2011) e Padeira de Aljubarrota        
(2013), ambos best sellers. 

 

 

Miguel-Manso 

Miguel-Manso (Santarém, 1979) é poeta com dez       
livros publicados desde 2008. Além das edições de        
autor, faz parte do catálogo das editoras Douda        
Correria, Edições Tinta-da-China, Relógio D’Água,     
Mariposa Azual, Artefacto Edições, Trama Livraria. 
Produziu e realizou, com João Manso, a       
longa-metragem Bibliografia (2013). Desde 2014 vive      
e trabalha na Sertã. 
  

 

Miguel Miranda 

Nasceu no Porto em 1956. Recebeu o Grande Prémio         
de Conto Camilo Castelo Branco da Associação       
Portuguesa de Escritores em 1996 (com o livro        
Contos à Moda do Porto ), o prémio Caminho de         
Literatura Policial em 1997 (com O Estranho Caso do         

Cadáver Sorridente ) e o prémio Fialho de Almeida        
SOPEAM 2011 (com o livro A Maldição do        

Louva-a-Deus ). A sua obra percorre o romance, o        
conto e a literatura policial, com uma pequena        
incursão na literatura infantojuvenil. Está publicado      
em diversas coletâneas de contos, editado e traduzido        
em Itália e França. Está representado no Dicionário        

das Personalidades Portuenses do Século XX , editado       
pela Porto Capital Europeia da Cultura 2001. A sua         
escrita, segundo Fernando Venâncio, usa «uma      
expressão enxuta, exacta, por vezes envolvente e       
alada» (Jornal de Letras, Artes e Ideias , 10 de abril de           
1996).  
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Patrícia Portela 

Patrícia Portela nasceu em 1974. Autora de       
performances e obras literárias, vive entre Portugal e        
Bélgica. Trabalhou como figurinista e cenógrafa,      
recebendo o Prémio Revelação 94 da Associação de        
Críticos de Teatro. Foi uma das fundadoras do grupo         
O Resto e da Associação Cultural Prado. Criadora de         
performances e instalações transdisciplinares, itinera     
com regularidade pela Europa e pelo mundo.       
Recebeu vários prémios: Prémio Madalena Azeredo      
de Perdigão/F.C.G. para Flatland I ou o Prémio        
Teatro na Década para Wasteband ou T5 . Autora de         
romances e novelas como Para Cima e não para Norte ,          
Banquete (finalista do Grande Prémio de Romance e        
novela APE) ou A Coleção Privada de Acácio Nobre ,         
participou no 46.º International Writers Program      
em Iowa City, em 2013. Leciona dramaturgia no        
Fórum Dança e em diversas instituições culturais e        
universidades. Foi finalista do Prémio Media Art       
Sonae 2015, com a sua instalação «Parasomnia». 
 

 

Rui Cardoso Martins 

Rui Cardoso Martins nasceu em Portalegre, em       
1967. É autor dos romances E Se Eu Gostasse Muito de           

Morrer (2006), Deixem Passar o Homem Invisível (2009,        
Grande Prémio de Romance e Novela APE), Se Fosse         

Fácil Era para os Outros (2012) e O Osso da Borboleta           
(2014), e também dos livros de crónicas Levante-se o         

Réu (2015) e Levante-se o Réu Outra Vez (2016). Tem          
livros traduzidos em várias línguas. Publicou contos       
em revistas nacionais e internacionais. 
É argumentista de cinema e autor de peças de teatro.          
Foi co-fundador das Produções Fictícias, autor do       
programa Contra-Informação e de várias séries      
dramáticas e de comédia. Foi jornalista e cronista do         
jornal Público  desde a sua fundação até 2015. 
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Vasco Gargalo 

Vasco Gargalo nasceu em Vila Franca de Xira, em         
1977. É cartunista e ilustrador freelancer .      
Colaborador regular da revista de domingo (CM ), o        
seu trabalho tem sido publicado em diversos meios        
de comunicação nacionais e internacionais, tais como       
Revista Sábado , Jornal i e Courrier International .. É        
colaborador no «The Cartoon Movement». Em 2016       
foi nomeado Embaixador Português na associação      
The United Sketches, de cartunistas que trabalham a        
favor da liberdade de expressão. Em 2016 recebeu        
quatro menções honrosas: no prêmio das Nações       
Unidas / Ranan Lurie Político Cartoon 2016, no        
Festival Kuwait cartoon 2016, no D. Quichotte       
Internacional Cartoon Contest / Quo Vadis Europa /        
Journey of Hope e no 18.º Festival Mundial        
PortoCartoon. Em 2009, ganhou o prémio Stuart, na        
categoria «cartoon imprensa». 
 

 

Vítor de Sousa 

Terminou o Curso de Formação de Actores, na        
Escola de Teatro do Conservatório Nacional, em       
1967. Integrou o Teatro Estúdio de Lisboa, passou        
pela Casa da Comédia e pelo Grupo de Acção         
Teatral. No Teatro Experimental de Cascais integra o        
elenco das peças Os Dois Verdugos , de Fernando        
Arrabal, e Chapéu de Palha de Itália , de Ernest         
Labiche, encenadas por Carlos Avilez. Em 1971 está        
com Artur Ramos, na Companhia do Teatro São        
Luiz, onde faz parte do elenco de A Mãe de          

Witkiewicz , cuja estreia foi interrompida pela censura       
do Estado Novo. Chegou à televisão em 1974, na         
RTP. Em 1984 inicia uma colaboração com Herman        
José, dando origem a clássicos como O Tal Canal ou          
Herman Enciclopédia . A sua actividade estende-se ao       
cinema e à rádio. Participou em numerosos       
espectáculos de poesia portuguesa. É Comendador da       
Ordem do Infante D. Henrique. 
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