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O fogo o tempo e as cinzas

Carlos Carranca lança livro no Círculo Cultural Scalabitano 

O  Círculo  Cultural  Scalabitano  será  o  palco  privilegiado  por  Carlos  Carranca  para  lançar
nacionalmente a sua nova obra poética O fogo o tempo e as cinzas, o qual ocorrerá no próximo
dia 9 de novembro, data em que celebra o seu 59º aniversário, pelas 21.30h.

Carlos Carranca Oliveira e Sousa um intelectual e um homem da cultura portuguesa, professor
universitário e poeta, com actividade importante na vida cultural do país quis fazer do Círculo
Cultural o lugar primeiro para o lançamento nacional da sua última obra poética, num abraço
fraterno e reconciliatório com o seu passado, afinal “um abraço de gerações”, marcado pela
ligação afectiva  e eternamente grata  ao seu pai,  Carlos  Roque de Oliveira  e  Sousa,  antigo
director  do  então  Orfeão  Scalabitano  e  um  dos  diretores  fundadores  do  Círculo  Cultural
Scalabitano, com acção política marcada pela oposição democrática. O escritor identifica-se
ainda hoje com os valores culturais e artísticos que têm norteado a acção do Círculo Cultural
desde a sua fundação em 1954, pois sente ainda o “valor que o seu pai, dava a esta instituição
e  o  entusiasmo  que  demostrava  sempre  que  falava  da  sua  fundação  e  nos  amigos  que
partilharam com ele esse ideal”, e reconhece a influência profunda do seu pai, uma memória
sempre presente e que  é para ele a sua “mais importante referência moral e cívica”. 

Disse dele Urbano Tavares Rodrigues em 1997 por ocasião do lançamento de um dos seus
livros: " A generosidade, a coragem, a intensidade de quem viveu dramaticamente projectam-
se neste livro de poemas de Carlos Carranca. (...) Por sobre o ombro do sujeito lírico perfila-se
um Dom Quixote, que se revela contra a mesquinhez do mundo e cavalga, à procura de si e de
um sentido, de um segredo, de um sinal ".

O lançamento da sua nova obra poética, no qual envolveu a parceria do Círculo Cultural, prevê
um  conjunto  de  actividades  que  certamente  se  apresentará  como  um  grandioso  evento
cultural. 

A primeira parte, relativa ao lançamento da obra, contará com a participação de Miguel Babo,
editor, também ele um reconhecido escritor e com o qual Miguel Babo realizou um conjunto
interessante de programas de divulgação com o título de “Poesia para Todos”, de Jacinto Rego
de  Almeida,  escritor  e  actual  colunista  do  Jornal  de  Letras,  natural  de  Alcanhões  e  que
apresentará a obra e Eliseu Raimundo que representará o Círculo Cultural, prevendo-se ainda
uma participação do Veto Teatro Oficina. 

A segunda parte dedicada à música e ao canto, Carlos  Carranca convidou um conjunto de
amigos e que, além da sua própria voz, contará com a participação de reconhecidos nomes da
música  portuguesa,  e  também,  do  canto  alentejano  como  Victor  Sarmento  (viola  e  voz),
Francisco Naia (voz) e do fado de Coimbra como  José Carita (viola), Nuno Cadete (guitarra de
Coimbra).
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