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O catálogo da exposição e as atas
do colóquio dedicados ao Cân-
tico dos Cânticos, ambos com
organização de Gonçalo Salvado
e ilustrados com desenhos do
artista Albicastrense Ambrósio
Ferreira, serão apresentados na
Biblioteca Nacional de Portugal,
em Lisboa, no próximo mês de
novembro.

A exposição Beija-me com os
Beijos da tua Boca - O Cântico dos
Cânticos - Exposição Bibliográ-
fica e Iconográfica, a primeira
realizada em Portugal sobre
esta temática, esteve patente
na Biblioteca Nacional, na sala
museu, em 2020, tendo tido a
sua primeira apresentação, em
2017, na Biblioteca Municipal
de Castelo Branco. A mostra em
Castelo Branco acompanhou o
lançamento do livro de poesia
de Gonçalo Salvado Cântico dos
Cânticos, uma edição bilingue
Português/Hebraico, ilustrada
com desenhos do escultor João
Cutileiro. A exposição foi consti-
tuída por mais de uma centena
de livros que pertencem à vasta
coleção privada do poeta Gon-
çalo Salvado e representam a
grande influência do Cântico dos
Cânticos na poesia deste autor.

A Alma Azul apresenta, no próxi-
mo domingo, 20 de fevereiro, a
partir das 15 horas, na biblioteca
da Fundação Manuel Cargaleiro,
em Castelo Branco, o livro Histó-
ria e Lenda de Inês de Castro, de
António de Vasconcelos, edição
especial que assinala os 22 Anos
da produtora de atividades cul-
turais, com sede em Alcains.

Para a apresentação do li-
vro de António de Vasconcelos
(1860-1941) que narra o amor
trágico de D. Pedro e D. Inês de

Custódio Castelo, que é do-
cente da variante de Guitarra
Portuguesa na licenciatura em
Música da Escola Superior de
Artes Aplicadas (ESART) de
Castelo Branco, realizou um
Workshop de Unhas e um con-
certo de guitarra portuguesa
no âmbito da sua participa-
ção na iniciativa Sextas às Sete
- Ciclo de Concertos Didáticos.

Dinamizada pelo Conserva-
tório de Música de Vila do Conde,
a iniciativa teve como objetivo
promover o contacto dos alunos

João Miguel Eusébio Mendes
Ferreira Pinto tomou posse, dia
10 de fevereiro, como presiden-
te da Direção Distrital de Castelo
Branco do Sindicato dos Traba-
lhadores dos Impostos (STI)
para o quadriénio 2022-2025.

A nova direção conta ainda
com Fernando Farinha Rodri-
gues, como vice-presidente;
Martin Duarte Gomes, como te-
soureiro; Paulo Jorge Dias Félix,

CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO E ATAS DO COLÓQUIO DEDICADOS AO CÂNTICO DOS CÂNTICOS

Ambrósio Ferreira ilustra
trabalhos de Gonçalo
Salvado
Os trabalhos
elaborados com
supervisão de
Gonçalo Salvado
e ilustrados por
Ambrósio Ferreira
são apresentados
em novembro

Nesta coleção privilegiaram-se as
obras em língua portuguesa
editadas em Portugal e no Bra-
sil, algumas de grande rarida-
de e inacessibilidade.

A mostra foi completada e
enriquecida com peças do acer-
vo da própria Biblioteca Na-
cional e de outras entidades
portuguesas e pretendeu evocar
a atmosfera e recriar o imaginário
do Cântico dos Cânticos, reunin-
do as imagens mais emblemá-
ticas que em Portugal lhe foram
dedicadas.

Gonçalo Salvado, comissário
da exposição, foi o responsável,
em colaboração com a Biblioteca
Nacional, igualmente pelo ciclo
de conferências Porque o amor é
forte como a morte - O Cântico
dos Cânticos, Paradigma Univer-
sal da Cultura Portuguesa, tam-
bém ele dedicado ao célebre
poema bíblico, nas suas palavras
“considerado por muitos o mais
belo poema de amor e erótico da
humanidade e que marcou inde-
levelmente a cultura de expres-

são em língua portuguesa.”
O ciclo de conferências a

par da exposição teve como
principal objetivo clarificar a
extraordinária influência que o
Cântico dos Cânticos exerceu
na cultura portuguesa desde o
seu alvor, impondo-se, quer
na sua vertente religiosa, quer
na profana, como um dos seus
mais férteis, inegáveis e reitera-
dos paradigmas.

O colóquio contemplou a
expressão do Cântico dos Cânti-
cos numa perspetiva cronológica,
em diversos domínios da cultura
portuguesa, da literatura mística
e religiosa, à literatura na sua ver-
tente lírica, ao teatro, à música e
às artes plásticas.

De referir que Álvaro Siza
Vieira foi o autor da imagem pa-
tente no cartaz que divulgou o
colóquio, um original expressa-
mente realizado para a ocasião,
a convite do seu comissário.

De referir ainda que Gonçalo
Salvado, convidou igualmente o
artista Ambrósio Ferreira para

ilustrar com desenhos da sua
autoria algumas passagens da
primeira tradução conhecida do
Cântico dos Cânticos para a lín-
gua portuguesa, datada de 1606,
presente num códice perten-
cente à BNP, e que fez parte inte-
grante da mostra. Os desenhos
foram representados em quatro
painéis produzidos pela Bibliote-
ca Nacional para a exposição. Os
desenhos de Ambrósio Ferreira
inspiraram-se em desenhos da
antiga civilização Egípcia, visto
ser esta uma das mais prováveis
influências do Cântico dos Cân-
ticos, defendida por muitos in-
vestigadores.

Nascido em Castelo Branco
em 1951 e a residir há muitos
anos em Lisboa, Ambrósio Fer-
reira, um dos mais significativos e
discretos desenhadores eróticos
da sua geração, tem colaborado
em diversos projetos culturais
com Gonçalo Salvado e ilustrou
com desenhos de sua autoria
diversos livros de poesia deste
autor.

Alma Azul apresenta História
e Lenda de Inês de Castro

Castro, acontecimento da Histó-
ria de Portugal do Século XIV que
a literatura transformou em len-
da, a Alma Azul escolheu o tema
Da Paixão ao Amor que abordará
a violência no namoro e no casa-
mento no Século XXI.

Serão ainda abordadas algu-
mas dimensões do amor e o seu
tratamento literário ao longo dos
séculos. Citações de Luís de Ca-
mões, do Padre António Vieira, de
Sophia de Melo Breyner, Mário
Cesariny e Ana Luísa Amaral, en-

tre outros autores, dialogarão na
conversa aberta que acolherá
também depoimentos dos parti-
cipantes, numa sessão que se
quer intimista e propícia à troca
de ideias e às várias perspetivas
de como se entendem e rela-
cionam com temas tão antigos
como é o amor e a paixão.

A Alma Azul preparou ainda
para apresentar na biblioteca da
Fundação Manuel Cargaleiro um
percurso literário e mitológico da
história dos afetos e a incapaci-

dade de normalizar as relações
amorosas numa comunidade.

Através da Lenda de Inês de
Castro e do ensaio A Chama Du-
pla - Amor e Erotismo, de Octavio
Paz, a Alma Azul partilhará vários
conteúdos com os participantes
que os ajudarão a novas expe-
riências e deslumbramentos so-
bre o conhecimento na paixão e
no amor.

A sessão é aberta a todos os
interessados e conta com o apoio
da Fundação Manuel Cargaleiro.

Custódio Castelo
participa no Sextas

às Sete

com a guitarra portuguesa e dar
a conhecer melhor este instru-
mento emblemático.

O Sextas às Sete teve início
no ano letivo 2015/2016, re-
sultado de uma experiência
pedagógica levada a cabo pelo
Conservatório de Música de
Vila do Conde. Ao longo do
ano, são apresentados 10 con-
certos, a cargo de músicos pro-
fissionais que paralelamente
falam um pouco sobre o seu
trabalho e procuram desmis-
tificar a música erudita.

Trabalhadores
dos impostos têm
novos órgão sociais

como secretário; e Paulo Alexan-
dre Matos Ferreira, como vogal.

Na tomada de posse, a Di-
reção Nacional do STI esteve
representada pela presidente
Ana Gamboa, que reuniu tam-
bém com os trabalhadores do
Serviço de Finanças de Cas-
telo Branco 1, para auscultar
as suas preocupações e pres-
tar esclarecimentos solicita-
dos.

Ambrósio Ferreira com Gonçalo Salvado


