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Segunda-feira, 21.10.2013 

 

9h30  ABERTURA 
Prof. Dr. Peter Fröhlicher   
Universität Zürich 

S. Exa. João Ramos Pinto     
Embaixador de Portugal na Suíça 
 

10h  OSVALDO SILVESTRE   
Universidade de Coimbra  
«O espólio de Carlos de Oliveira:  
um continente submerso» 
 

10h45-11h15 Pausa 
 

11h15  PAULA MORÃO  
Universidade de Lisboa 
«O Aprendiz de Feiticeiro – A oficina  
poética de Carlos de Oliveira» 
 

12h-14h Almoço 
 

14h  Projeção do filme Uma Abelha  
na Chuva de Fernando Lopes 
 

15h15-15h30 Pausa 
 

15h30 JENS ANDERMANN  
Universität Zürich 
«Uma Abelha na Chuva como texto  
cinematográfico» 

JOSÉ MANUEL ESTEVES  
Université de Nanterre 
«Paisagem e silêncio em Uma  
Abelha na Chuva e a sua  
transposição cinematográfica» 
 

18h Beberete e leitura de  
poesia 

 

Terça-feira, 22.10.2013  

 

9h30  ROSA MARIA 
MARTELO  
Universidade do Porto 
«Escrever como se apagasse  
(realismo e abstracção na poesia de  
Carlos de Oliveira)» 
 

10h15-10h45 Pausa 
 

10h45  MARÍLIA MENDES 
Universität Zürich 
«Casa na Duna – um romance  
clássico do neo-realismo?» 
 

11h30  NAZARÉ TORRÃO  
Université de Genève 
«Finisterra – construções de espaços  
e de sentidos» 
 

12h15-14h15 Almoço 
 

14h15  MARIA ANA RAMOS 
Universität Zürich 
«Soneto de Camões. Imité de Camoëns.  
Imitado de Aragon» 
 

15h00  JORGE FERNANDES  
DA SILVEIRA 
Universidade Federal do Rio de  
Janeiro 
«Carlos de Oliveira: sobre 
o Trabalho Poético» 
 

15h45-16h15  REFLEXÃO  
FINAL 
Com Georges Güntert (Universität  
Zürich), um leitor de Carlos de  
Oliveira 

 

Inscrição  

Os doutorandos interessados em  
realizar um trabalho para obtenção  
de créditos devem dirigir-se até  
15 de outubro de 2013 a:  
jasmine.giovanelli@uzh.ch 
 

Salas 

Dia 21.10.2013: KO2-F-152 
Karl-Schmid-Strasse 4 
8006 Zürich 
 
Beberete e leitura de poesia:  
Romanisches Seminar,  
Zürichbergstr. 8, Cafetaria, piso F  
 
Dia 22.10.2013: KOL-E-13 
Uni-Zentrum, Rämistr. 71,  
8006 Zürich 
 

Organização  

Universidade de Zurique - Cátedra  
Carlos de Oliveira; Camões- 
Instituto da Cooperação e da  
Língua; Interuniversitäres  
Doktoratsprogramm  
Iberoromanistik;  
Maria Ana Ramos, Marília   
Mendes, Jasmine Giovanelli, Rita  
Catrina Imboden 
 

Informação 
http://www.rose.uzh.ch/doktorat 
/interuni.html 

Contacto 

jasmine.giovanelli@uzh.ch  

 



Osvaldo Silvestre 

«O espólio de Carlos de Oliveira: 
um continente submerso»  

Doado ao Museu do Neo-Realismo, o 
espólio de Carlos de Oliveira confirma 
intuições críticas: (i) o autor premedi-
tava as suas obras, (ii) nos interregnos 
das obras refletia sobre o «programa» e 
a escrita das novas obras. Exemplo: 
documentos sobre Finisterra mostram 
as alterações no programa da obra. 

Paula Morão 

«O Aprendiz de Feiticeiro – A 
oficina poética de Carlos de 
Oliveira»  

Nos textos que Carlos de Oliveira 
reuniu neste volume lêem-se reflexões 
sobre poética, em registos entre o 
ensaio e a construção ficcional. Entre a 
encenação da escrita, as situações 
paraficcionais que mostram a arte em 
movimento, o evocar de memórias 
pessoais, de tradições literárias e 
críticas que informam a sua obra, o 
autor dá a ver os fundamentos da sua 
oficina.   

Jens Andermann 

«Uma Abelha na Chuva como 
texto cinematográfico» 

Uma Abelha na Chuva é a leitura 
cinematográfica do romance homónimo. 
Grande parte da crítica baseou a sua 
leitura do filme na relação entre as duas 
obras. Mas o filme pode «existir» sem o 
romance? Como «vê-lo» sem este? 
Faremos aqui uma análise formal do 
filme do ponto de vista só 
cinematográfico.  

José Manuel Esteves 

«Paisagem e silêncio em Uma 
Abelha na Chuva e a sua 
transposição cinematográfica»  

A obra de Carlos de Oliveira reconstitui 
as paisagens desoladas e o imaginário da 
Gândara, tornado-as na paisagem de um 
universo literário onde o silêncio se 
avoluma. Nesta incursão por dois modos 
de expressão estética veremos como a 
linguagem cinematográfica adapta e 
transforma o não-dito e as tensões da 
obra.  

Rosa Maria Martelo 

«Escrever como se apagasse 
(realismo e abstracção na poesia 
de Carlos de Oliveira)» 

Associado às poéticas realistas e ao Neo-
realismo, Carlos de Oliveira também 
encontrou no abstraccionismo uma refe-
rência fundamental. Em revisitações 
sucessivas, foi descarnando o mundo dos 
seus textos, que refez «em ritmos, dese-
nhos, estruturas». É para esse processo 
que aponta a última palavra do Trabalho 
Poético: «isto». Que espécie de paisagens 
ou mapas contempla esta palavra? 

Marília Mendes 

«Casa na Duna – um romance 
clássico do neo-realismo?» 

O primeiro romance de Carlos de 
Oliveira, Casa na Duna (1943), «romance 
clássico do neo-realismo português», 
contém nas suas sucessivas reescritas «os 
germes da transformação» da obra do 
autor. Uma perspectiva comparativa 
permitirá reflectir sobre algumas 
transformações. 

Nazaré Torrão 

«Finisterra – construções de 
espaços e de sentidos» 

Paisagem em permanente mutação, 
povoamentos diversos, memórias que se 
evocam e pontos de vista que se cruzam, 
nas representações imaginadas do espaço 
para «filtrar o mundo, dar-lhe algum 
sentido», segundo as palavras de uma 
personagem. A minha comunicação 
dedicar-se-á ao efeito de revérbero que a 
construção da paisagem tem na obra.  

Maria Ana Ramos 

«Soneto de Camões. Imité de 
Camoëns. Imitado de Aragon» 

Quando Les yeux d’Elsa de Louis Aragon 
foram publicados, Carlos de Oliveira 
deve ter sido um dos seus poucos leitores 
portugueses. Sensível ao soneto «Imité de 
Camoëns», mais deve ter ficado 
impressionado pelo «Prefácio», 
meditação sobre a arte poética e o 
(re)escrever para convencer. Proponho-
me reler os três poemas como predição 
da importância da intertextualidade e da 
prática hipertextual. 

Jorge Fernandes da Silveira 

«Carlos de Oliveira: sobre o 
Trabalho Poético» 

A obra de Carlos de Oliveira se 
distingue pelo apuro dos versos em 
mudança. Em «Soneto», a prática de 
fazer versos transforma-se num modo 
de interlocução entre poetas.  

 

 

Na poesia portuguesa, Pessoa, O’Neill, 
Ramos Rosa, Herberto Hélder; na 
poesia brasileira, Drummond, Cabral, 
Cecília Meireles. Daremos notícia do 
tempo em que o Trabalho Poético se faz 
cúmplice da causa neorrealista por 
meio da tensão entre o ético e o 
estético. 

Filme 

Uma Abelha na Chuva  

Realização: Fernando Lopes, 1972  

 

 
SINOPSE  

Uma Abelha na Chuva é a leitura 
cinematográfica de Fernando Lopes do 
romance homónimo de Carlos de 
Oliveira. Encena de forma admirável 
um Portugal rural desencantado, 
sombrio e enclausurado, no final da 
década de 60. As paisagens sonoras 
abstratas, a fotografia e as 
interpretações juntam-se numa obra de 
excelência do cinema português.  
 

 


