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Ex de exemplo a seguir ou de algo
que deixou de se ser?

A analogia com “exemplo”
nunca foi pensada. Talvez alguns
se identifiquem com a mesma. O

“Serei, de certeza, muito
melhor post mortem”

que me deixa, como é óbvio, feliz.
O “Ex” tem que ver com a forma
como me assumo: ainda não sou
eu e já não sou eu. Sou um véspe-
ra de mim próprio.

Sente-se um vindouro?
Sinto-me um vindouro em

parte. Outra metade diz-me que
sou um homem do meu tempo.

Neste palco, que é a vida, muitos
lhe são os aplausos?

A vida é feita de vitórias e der-
rotas. Algumas das minhas vitó-
rias foram de facto enormes, di-
minuídas talvez por o Porto (a
minhacidade de abrigo) não tero
mediatismo de Lisboa.

Factos de que me orgulho: ser
o mais jovem editor de todos os

tempos em Portugal, ser o autor
dos “maços de poemas” (prova-
velmente o maior best-seller de
Poesia de todos os tempos no
nosso país), ser pioneiro no Word
Song, ser pioneiro nos ebooks e
na internet.

Percorreu o caminho dos seus so-
nhos muito precocemente e foi pionei-
ro em várias das suas conquistas: aos
olhos de outros, como acha que estes li-
daram com o seu progresso e sucesso?

O mundo é dos que sonham,
mas raramente os que sonham
são acompanhados pelos do seu
tempo. Como qualquer bom por-
tuguês, serei, de certeza, muito
melhor post mortem.

Na sua opinião como editor, quais
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os maiores entraves no lançamento de
um novo artista?

Vivemos num mundo “ma-
trix”. O que não passa na TV é
como se não existisse. Isso apli-
ca-se muito à arte também.

Sem “tempo de antena” tor-
na-se muito difícil ao artista
“Aparecer” ou “explodir”. Temos
um país de enormes talentos.
Mas repare-se porexemplo nará-
dio: somos o único país ocidental
que se despreza a si mesmo. O
que vem do estrangeiro é sempre
melhor.

Não sou apologista de rótulos, mas
como editor chegam-lhe muitos artis-
tas açorianos ?

Lido essencialmente com no-
vos autores. Têm-me chegado
bons livros dos Açores, alguns
dos quais editei. Os Açores não
fogem à regra do todo Portugal:
somos de facto um país de pes-
soas com muito talento.

No meio disto tudo como nasceu a
Corpos Editora?

A Corpos Editora surgiu após
o lançamento do meu 1º livro,
“Best of”. Após esse primeiro ca-
minho, não havia volta a dar. Era
algo a fazer. Não tinha escolha.

Como poeta e músico, quais as face-
tas que tenta revelar aos seus admira-
dores?

A mensagem que tento deixar
é simples: sejam vós mesmos; ul-
trapassem-se a vós mesmos; não
caiam no facilitismo; sejam origi-
nais; deixem a vossa marca no
mundo, nem que seja apenas na
vossa rua.

Qual é a sua máxima de vida?
São várias as máximas com as

quais me identifico. Aqui deixo
uma: “Quanto mais nos eleva-
mos, menores parecemos aos
olhos daqueles que não sabem
voar.” Nietzsche

Complete a frase: A vida é como...
...uma corrida de 100 metros

(infelizmente).
Comente esta citação de Samuel

Beckett: Todos nascemos loucos, al-
guns continuam sempre assim.

Aloucurafazpartedacondição
humana. Arazão é essencial mas
apenas àsobrevivência. Amesma
visaapenas segurança, comer, be-
ber, dormir e reproduzir no máxi-
moconforto.Semaloucuranãote-
ríamos aarte, areligião...

Actualmente estamos a viver
dias de cerco a essa loucura. A
sociedade actual está a tentar
criar-nos fronteiras invisíveis, o
que os lideres consideram de
“normalidade”. Vivemos dias de
terrorismo, do colectivo ao indi-
víduo. �
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“Sou um véspera
de mim próprio”

O mundo é dos que
sonham, mas raramente
os que sonham
são acompanhados
pelos do seu tempo

A razão é essencial mas
apenas à sobrevivência.

A mesma visa apenas
segurança, comer, beber,
dormir e reproduzir no
máximo conforto

Os Açores, a I Guerra
Mundial e a República
No quadro das comemorações do
Centenário da República Portu-
guesa, a Presidência do Governo
Regional dos Açores, através da
Direcção Regional da Cultura,
promove neste mês o Colóquio
“Os Açores, a I Guerra Mundial
e a República Portuguesa no
Contexto Internacional”.

A cerimónia de abertura, em
que estará o presidente do Go-
verno Regional, terá lugar às
21h00 de amanhã, no Palácio
dos Capitães Generais, em An-
gra, com uma conferência pelo
ex-ministro dos Negócios Es-

trangeiros, Medeiros Ferreira. O
primeiro dia do colóquio, a 5 de
Abril, é sobre “Os Açores, o Atlân-
tico e aI GuerraMundial”, diaem
que também serão lançados dois
livros: a colectânea de estudos
dedicadaaJosé Medeiros Ferrei-
ra, que se intitulaO Longo Curso,
com coordenação de Pedro Aires
de Oliveira e Maria Inácia Rezo-
la, e que será apresentado por
Mário Mesquita; e uma obra da
autoria do próprio homenagea-
do, “Os Açores na Política Inter-
nacional”, com apresentação a
cargo de Carlos Riley.�OG Colóquio vai abranger três ilhas
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Cinema com música ao vivo
na sessão do 9500 Cineclube
A próxima sessão do 9500 Cine-
Clube, amanhã às 21h30 no So-
mar em Ponta Delgada, será
acompanhada ao vivo pelo quin-
teto de improvisação livre consti-
tuído por Ernesto Rodrigues
(viola de arco), Gianna de Toni
(contrabaixo), Luís Couto (gui-
tarra eléctrica), Carlos Medeiros
(flauta) e Biagio Volandri (objec-
tos amplificados). O quinteto vai
acompanhar “Berlim: Sinfonia
de uma grande cidade”, um filme
realizado por Wlater Ruttmann
em 1927. Estaobra, segundo o Ci-
neclube, representa de forma

exemplar a urbanidade consis-
tente e metropolitana da Berlim
dos anos 20, cidade vibrante e
um dos principais focos dacriati-
vidade europeia.

Sobre os artistas que integram
o quinteto, lê-se que Ernesto Ro-
drigues dirige a “Creative Sour-
ces”, Gianna de Toni é professora
no Conservatório de Ponta Del-
gada, Luís Couto tem tocado com
diversas formações, Carlos Me-
deiros é professor de música na
EscolaSecundáriadas Capelas, e
Biagio Volandri é performer e
músico.�OG

Ex-Ricardo Depinho
Teixeira percorreu, desde
muito cedo, o caminho dos
seus sonhos; hoje, além de
editor há mais de dez anos,
é músico e poeta


