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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Vicente Alves do Ó apresenta  
romance em Sines 

 
O Centro de Artes de Sines recebe, no dia 7 de novembro, às 21h30, uma apresentação do livro 
"Florbela, Apeles e Eu", com a presença do autor, Vicente Alves do Ó. 
 
Florbela Espanca casa pela terceira vez. É mulher, esposa, irmã, filha, amiga. É tudo, menos 
poeta. É neste período entre o casamento com o Doutor Lage e a morte do irmão Apeles que 
tudo acontece. Nesta viagem iniciática, Florbela, Apeles e o autor questionam a existência do 
sonho e da vida.  
 
Vicente Alves do Ó, criador natural de Sines, nasceu em 1972. Há quinze anos que o seu trabalho 
se divide entre o cinema, o teatro e a literatura.  
 
“Florbela” é o seu segundo romance e atualmente prepara o terceiro filme, “Al Berto, as mãos 
nunca mentem”, o segundo de uma trilogia de filmes sobre poetas portugueses. 
 
A entrada é livre. 
 

====================================== 
 

SINOPSE “FLORBELA, APELES E EU” 
 
Florbela Espanca casa pela terceira vez. É mulher, esposa, irmã, filha, amiga. É tudo, menos poeta. Vive entre a 
realidade de Matosinhos e a ficção de uma outra existência que abandonou no papel. E todos os dias se debate entre 
aquilo que os outros querem e aquilo que ela ambiciona. 
 
É neste intervalo mágico que o autor se revela. É neste período entre o casamento com o Doutor Lage e a morte do 
irmão Apeles que tudo acontece, numa viagem ao mais íntimo poema de uma mulher que viveu fora do corpo, fora do 
género, acima do chão, rasgando a condição e tentando sempre encontrar uma verdade que nunca chegou. Ou será 
que chegou? Nesta viagem iniciática, Florbela, Apeles e o autor questionam a existência do sonho e da vida. Seremos 
todos feitos de desejo e dor? Dessa trágica constatação de não saber viver? 
 

BIOGRAFIA DO AUTOR 
 
VICENTE ALVES DO Ó Nasceu em 1972. Há quinze anos que o seu trabalho se divide entre o cinema, o teatro e a 
literatura. Depois de assinar vários argumentos para realizadores portugueses, estreou-se como realizador de cinema 
em 2011 com o filme "Quinze Pontos na Alma". Em 2012 lançou o seu segundo filme "Florbela"; êxito de bilheteira, 
vencedor de vários prémios nacionais e internacionais e estreou-se no romance com "Marilyn à beira-mar" uma 
biografia romanceada da história de amor dos pais. Em 2013 encenou "A Voz Humana" no Teatro da Trindade, 
inserido nas Comemorações Internacionais do 50.º aniversário da morte de Jean Cocteau. "Florbela " é o segundo 
romance e atualmente prepara o terceiro filme "Al Berto, as mãos nunca mentem" - o segundo duma trilogia de filmes 
sobre poetas portugueses. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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