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No ano em que o Zeppelin se arriscava triunfante ao pri-
meiro voo experimental, imagem stanley-kubrikiana do 
início matemático do século xx, mas sem valsas de Strauss 
ma banda sonora, já que imperava agora o «rei» Mahler de 
quem, por essa altura, se estreava a 4ª Sinfonia; no mes-
mo ano em que, no élan dos empreendimentos científicos 
e tecnológicos, Max Planck tornava pública a sua novinha-
-em-folha teoria dos quanta (aura das leis da incerteza, da 
imprevisibilidade, do aparentemente contraditório no do-
mínio da Natureza reduzida ao átomo), e a um auditório 
decerto mais vasto, o dos sobreviventes do mal du siècle, 
chegava a notícia consoladora de ter sido inventado, para 
auto-exterminação mais rápida (ainda a técnica!) o utilís-
simo e wertheriano revólver Browning; nesse mesmo ano 
– 1900 – nascia, no Porto, e muito a propósito na Rua das 
Musas, José Gomes Ferreira.

Alexandre Pinheiro Torres,
in Vida e Obra de José Gomes Ferreira



ISAQUE FERREIRA
Porto, 1974.
Bibliófilo. Leitor de poesia. Programador cultural.
É uma das vozes mais assíduas nas “Quintas de Leitura” do Teatro do 
Campo Alegre, no Porto. Coordena diversas propostas em que a poesia 
assume papel cimeiro, destacando-se os “Ciclos de Música e Poesia” da 
Fundação Cupertino de Miranda, a “Oficina Locomovente da Poesia” 
para os Encontros Mário Cesariny, ambos em V.N. Famalicão, a “Poesia 
na Relva”, no Festival de Paredes de Coura e “três vozes transeuntes 
nas ruas da poesia” para o Correntes d’ Escritas, na Póvoa de Varzim. 
Integra os coletivos poéticos “Caixa Geral de Despojos” e “Stand Up 
Poetry”. Responsável pelo Laboratório de Poesia “para que alguns a 
possam amar”. Orienta os “Laboratórios Poesia Maldita”, para o PML 
de Matosinhos. É programador do “REALIZAR:poesia”, evento anual 
de atitudes poéticas, em Paredes de Coura; do “MANIFESTUM arte 
de dizer”, em Valongo; do “JUSTIÇA em Poesia & Música” para o 
Tribunal da Relação do Porto. Curador das exposiçõees “MIL ANOS 
ME SEPARAM DE AMANHÃ” viagem ao universo de Mário de Sá 
Carneiro no centenário da sua morte”, em Paredes de Coura, e “Reen-
contro com Vergílio Ferreira”, para a Feira do Livro do Porto. Participa 
nos filmes “Terceiro Pano” de João Filipe Jorge, “Dia de Visita” e a 
“A Bicicleta” de Luís Vieira Campos, “As Cartas do Rei Artur”, sobre 
Cruzeiro Seixas, de Cláudia Rita Oliveira e “Decrescente” de Saguenail. 
Antologiou a obra poética de João Habitualmente “Um dia tudo isto 
será meu”, “Língua de Mar” para o FIGaia. Jurado do Prémio Casino 
da Póvoa para o Correntes d’ Escritas de 2017. Está a ler.

CLÁUDIA NOVAIS é licenciada em Direito e trabalha numa autarquia no 
norte do país.
Na universidade formou um grupo de teatro que geriu durante alguns anos 
e onde participou em várias peças d e teatro e sessões de poesia.
Entre 2005 e 2009  participou em dois programas de rádio, na antiga Costa 
Verde em Espinho e na Rádio Águia Azul em Sta. Maria da Feira.
Participou em inúmeros projetos de leitura de poemas. 
Desde 2018 colabora com José Carlos Tinoco no programa de poesia Ah, Fale-
mos da Brisa, na Rádio Transforma. Em finais de 2019, participa no programa 
de entrevistas a poetas 3 Formam um perfeito Par, na Rádio Transforma.

JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA
Nasceu em Lisboa em 1961 de mãe pianista e pai filósofo. 
Em 1979 participou no Festival de Jazz de Cascais com o grupo Quinto 
Crescente.
Em 1984 completa o Curso Superior de Piano do Conservatário Nacional e 
parte para França, mantendo-se no exílio até 1992.
Em 1993 grava o seu primeiro disco em nome próprio Serra sem Fim para a 
editora Farol.
Em 1996 conhece o produtor Todd Garfinkle, da editora M. A. recordings, 
com quem inicia uma longa colaboração, documentada em seis discos, e que 
dura até 2001. Neste ano, instigado por Carlos Bica, grava um primeiro solo 
de piano, Roda, para a editora francesa L’ Empreinte Digitale.
Em 2003 começa a gravar para a editora Cleanfeed. O seu disco Scapegrace, em 
duo com Dennis Gonzalez, foi galardoado com o prémio Autores da SPA para 
o melhor disco 2009.
Ao longo dos anos são inúmeras as colaborações, em concertos e discos, com 
músicos nacionais e estrangeiros. De destacar particularmente os trabalhos com 
Ricardo Rocha, Carlos Bica, Cláudio Puntin, Samuel Rohrer,  Jean-Luc Fillon, 
Peter Epstein, Ricardo Dias, Dennis Gonzalez no campo da música instrumen-
tal; e também as parcerias com cantores e cantoras, Vitorino, Sérgio Godinho, 
Filipa Pais, Ana Brandão, Maria Ana Bobone, Cristina Branco, entre outros.
Tem vindo a trabalhar cada vez mais noutras áreas como a poesia, publicando, 
até à data, cinco livros e colaborando em revistas, de papel e online, o teatro, 
enquanto tradutor e músico – Beckett, Ibsen, Strindberg, Brecht, Moliére, 
Shakespeare – e a interessar-se por aproximações e diálogos entre a música e 
outras artes, tendo assinado trabalhos conjuntos com o fotógrafo José Luís 
Neto e composto, por exemplo, a banda sonora do filme Sem Nome de Gon-
çalo Waddinton.
Desde 2009 que lecciona no curso Jazz da ESML.
De 2012  a 2014  leccionou na licenciatura em Jazz da Universidade Lusíada.
Mantém actualmente o trio No Project, com Nelson Cascais e João Lencastre.
Integra o grupo Cine Qua Non, enquanto compositor e acordeonista.
Em 2013 saiu o disco Bela Senão Sem com a Orquestra de Jazz de Matosinhos 
no qual participa como compositor e solista.
Lidera actualmente um trio com Mário Franco, contrabaixo e Samuel 
Rohrer, bateria.

JOSÉ CARLOS TINOCO é uma figura ímpar. Conhecido por mui-
tos como proprietário de dois espaços singulares da noite portuense, 
o Labirintho e o Triplex, tem dividido a sua actividade profissional 
por diversas áreas artísticas, onde se incluem a arquitectura e o design, 
entre outras. Na rádio teve um programa de culto numa rádio de culto: 
“Auto-retrato sobre transístor molhado” fechava o fim-de-semana da 
saudosa XFM e era um espaço onde a sua poderosa voz era emoldurada 
por uma selecção musical única. Dinamiza actualmente, com Cláudia 
Novais, o programa de âmbito literário Ah! falemos da brisa.


