
Surrealismo português
em debate

II Durante cinco dias, mais de 50
investigadores, artistas e escritores

reúnem-se para debater o percurso
do Surrealismo em Portugal, numa

perspetiva abrangente que evoca
desde os seus protagonistas até às

influências nacionais e internacio-
nais, passando pelo itinerário dos

grupos surrealistas e o seu legado.
Surrealismo(s) em Portugal é o título
do congresso internacional, promo-
vido pelo CLEPUL e o lECCPMA da
Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa (FLUL), e a Perve Galeria/
Casa da Liberdade -Mário Cesariny,
a decorrer em Lisboa, na Fundação
Calouste Gulbenkian (FCG), a 18 e

19, na recém-inaugurada Casa da

Liberdade, a 20, e na FLUL, a 21 e 22.

Os 60 anos da morte de António
Maria Lisboa, que se assinala este

ano, é o mote da iniciativa. Sobre a

sua obra poética falam, numa mesa-
redonda, Nuno Júdice, Fernando
Pinto do Amaral, Gastão Cruz,

Raquel Nobre Guerra e Joana lima
de Oliveira (a 21, às 14, na FLUL).

O congresso abre com uma sessão

de homenagem ao pintor Cruzeiro

Seixas, com uma intervenção do

próprio e de Annabela Rita e de

António Nóvoa (a 18, às 9 e 30, na
FCG). Seguem-se intervenções de
José Carlos Seabra Pereira, Dionísio
Vila Maior, Rui Lopo, Bruno Silva

Rodrigues, António Carlos Cortez,
Fernando J.B Martinho, entre muitos

outros, num primeiro dia marca-
do por temas como as influências
setecentistas e oitocentistas do

António Maria Lisboa

Surrealismo português, e a sua liga-
ção à Filosofia e a outras vanguardas.

Adelaide Ginga inaugura o segun-
do dia de trabalhos com uma palestra
sobre as evoluções do Surrealismo
em Portugal (a 19, às 10, na FCG), à

qual se sucedem duas sessões dedi-
cadas aos vários grupos surrealistas,
com contributos de, entre outros,
Ana Cristina Joaquim, Luiz Pires dos

Reys, Tânia Martuscelli, Rui Sousa e

Sofia Santos. A jornada termina com
a "síntese possível" do percurso do
Surrealismo português, por António
Cândido Franco.

As múltiplas expressões artísticas
do Surrealismo estão em destaque
no terceiro dia. Os pintores Eurico

Gonçalves e Carlos Calvet, o poeta
Fernando Grade e o músico e artista
Manuel João Vieira são alguns dos

oradores que marcam presença na
Casa da Liberdade. Às 18 e 30, Ana
Catarina Rocha e Nuno Moura dizem

poemas e, às 19, há uma sessão de
visionamento de filmes sobre autores

surrealistas portugueses.
A ligação entre o Surrealismo e

o cinema estende-se ao dia se-

guinte, com uma conversa entre
Mário Jorge Torres, Miguel Cardoso

e Carlos Natálio (a 21, às 10, na
FLUL). Segue-se a mesa-redonda
sobre António Maria Lisboa e um
debate sobre As artes no Surrealismo,
com Sandra Leandro, Dalila d'Alte

Rodrigues, Cristina Azevedo

Tavares, Raul Perez e Júlia Coutinho.
A encerrar, Perfecto E. Cuadrado,
professor de Filologia Galega e

Portuguesa na Universidade das

Ilhas Baleares e especialista em
Surrealismo, dá uma conferência in-
titulada Do Surrealismo Internacional
ao Surrealismo em Portugal.

A análise da influência do
Surrealismo em autores recentes

ocupa o último dia. Entre eles,
Ruben A. , sobre o qual fala Filipa
Barata, e Rui Nunes, numa inter-
venção de João Oliveira Duarte. Os

escritores Manuel da Silva Ramos,
João Amadeu Oliveira Carvalho da

Silva, Miguel de Carvalho e Rui Zink
conversam sobre As Persistências

do Surrealismo. A sessão de encer-
ramento, em que os organizadores
farão o balanço do congresso, está

marcada para as 18 e 30. .11.


