JOSÉ FANHA E RUY DE CARVALHO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

No dia 25 de Maio, José Fanha e Ruy de Carvalho apresentam, pelas 17h00,
na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, os livros “José Saramago: As
Intermitências da Vida” de Rui Calisto e “Eram Todos Filhos da Mãe” de Paulo
Mira Coelho.
Rui Calisto, natural do Brasil (Santos), é professor de arte dramática, actor,
encenador e escritor, assim como presidente do Instituto Cultural e
Humanístico José Martins Fontes (Brasil).
A sua mais recente publicação resulta de uma análise à obra literária de José
Saramago, demonstrando, deste modo, que afinal não é tão difícil ler e
interpretar os textos do Nobel da Literatura.
“Com uma escrita fluente e culta, este livro prende-nos de tal maneira que só
conseguimos parar de o ler quando chegamos à última página.
José Saramago – As Intermitências da Vida, é um livro de culto. É um livro que
nos ensina a ler Saramago, um livro que nos instiga a ler Saramago. É um livro
que deve fazer parte da biblioteca de todo aquele que tem prazer na leitura,
pois é uma obra escrita com conhecimento, cultura e erudição.” (texto do
editor).
Paulo Mira Coelho é professor de comunicação, locutor e realizador de vários
programas de rádio, colabora com a imprensa, é guionista nalgumas séries
televisivas, trabalha, ainda, em design gráfico e é director de dobragens.
A história de “Eram todos filhos da Mãe” acontece nos últimos cinquenta anos
do século XX.
Grande parte das histórias rocambolescas que fazem parte deste livro são
verdadeiras e são uma síntese da vida de duas famílias típicas portuguesas
que se cruzaram no passado.
A obra tem muito de actual, pois, segundo o autor, “tal como no livro,
continuamos a preservar os comportamentos pequenos, a inveja, as coisinhas
por baixo da mesa. O que aconteceu nestas duas famílias acontece também no
seio de muitas famílias portuguesas ditas tradicionais, mas as histórias,
perversas e duras, acabam por ficar esquecidas porque não são contadas. A
obra leva-nos a rir daquilo que nós próprios podemos ter vivido e, decorridos
alguns anos, podemos perceber que cada episódio não é tão grave como na
altura parecia.”
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