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E NO ENTANTO ELA MOVE-SE…

Sejam bem-vindos os que pela primeira vez 
se reúnem no Jardim de Inverno do São Luiz 
para escutar a palavra dita ou cantada. Os 
reincidentes já sabem que a próxima hora  
é uma sucessão de minutos irrepetíveis.

A inspiração para o título desta folha de 
sala fomo-la buscar a um dos muitos discos  
de Fernando Tordo. O cantor honra-nos com  
a sua passagem por esta celebração da 
palavra ao vivo. Porque aqui o que se move  
é a palavra e não exactamente a Terra, como 
Galileu arriscou o pescoço para defender. 
Desconfiamos até que nestas noites de sexta-
feira a Terra pára um pouco e fica a ouvir.

Também teremos Ana Brandão e João 
Paulo Esteves da Silva, ela na voz – e no teatro 
e no cinema e na televisão e… –, ele com os 
dedos certeiros assentes nas teclas do piano. 
A parceria assenta-lhes bem e é na forma de 
dupla que se apresentam hoje.

E ainda teremos Aurélio Gomes a dizer  
Ruy Belo no ano em que o poeta faria 80 anos. 
Aurélio, homem da rádio, da televisão e da 
voz, homem a quem tantas histórias são 
devidas e contadas todas as semanas no 
Canal Q, dirá Ruy Belo, o homem da boca 
bilingue, um homem de palavra. E de 
palavras.

E como nunca é demais lembrar, teremos 
António Jorge Gonçalves no desenho digital 
em tempo real.

Como numa jam session, os convidados  
de honra desta gala palavrista entregam-se 
invariavelmente a boas contaminações entre 
a palavra deste e a nota daquele. Neste clube, 
o jazz é a palavra. Palavra de honra, como os 
convidados.

Clube da Palavra, a língua a quem a trabalha.

www.facebook.com/clubedapalavra

22 Fev 
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ao vivo
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Jardim de Inverno
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Ana Brandão

Nasci em Lisboa, em 1971. Tirei 
o curso de actores no instituto 
franco português e há 20 anos 
que faço teatro, cinema, 
televisão e canto. Sou quase 
feliz.

João Paulo Esteves da Silva

Filho de mãe pianista e pai 
filósofo, João Paulo Esteves da 
Silva nasceu em Lisboa em 
1961. Pouco mais de 30 anos 
depois, grava o seu primeiro 
disco em nome próprio, “Serra 
Sem Fim”, para a editora Farol. 
Com vários discos editados 
pela Clean Feed, foi 
distinguido com o prémio 
Autores da SPA para o «melhor 
disco 2009» por “Scapegrace”, 
em duo com Dennis González. 
Ao longo dos anos são 
inúmeras as colaborações,  
em concertos e discos, com 
músicos nacionais e 
estrangeiros: Carlos Bica,  
Peter Epstein, Vitorino, Sérgio 
Godinho, Ana Brandão e 
Cristina Branco, entre outros.

Fernando Tordo

Cantor, Compositor, Músico, 
entre outras facetas. Começou 
a sua carreira como músico e 
cantor nos grupos Deltons e 
Sheiks. Participou como, autor, 
compositor e intérprete em 
vários Festivais da Canção 
com músicas como “Cavalo  
à Solta”, “Estrela da tarde” ou 
“Tourada” que ainda hoje são 
ouvidas e reconhecidas pelo 
público. Actua e actuou com 
Grande Orquestra, 
acompanhado ao piano, com 
banda de vários elementos ou 
a solo. Tem escrito e composto 
canções para si e para outros 
cantores como Carlos do 
Carmo, Carminho ou Mariza. 
Gravou cerca de 30 discos  
em Portugal e no estrangeiro. 
Quase nos 50 anos de carreira 
continua a inovar na música e 
trabalha agora com os vários 
cordofones portugueses 
ajudando assim a divulgar 
estas violas que foram ficando 
perdidas no tempo e prepara o 
espectáculo “Tordo`s Eleven”. 

Aurélio Gomes

49 de idade. 5 de psicologia. 23 
de rádio. 3 de televisão. e para 
aí uns 40 e muitos de livros.
sempre as palavras. sempre  
o outro.


