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Atenção, atenção! Aviso à população: as palavras são armas 
de arremesso. — Sindicato do Credo

Depois das prestações de autores como Valter Hugo Mãe, Isabel Rio Novo, Pepe Cácca-
mo ou Yolanda Castaño, a VIC // Aveiro Arts House passa a apresentar —sem aviso pré-
vio à população— o 5º episódio das sessões literárias #EmVozAlta.

Na próxima Sexta dia 15 de Novembro, às 21h30, as palavras voltarão a ser armas de ar-
remesso numa girata ousada e implacável em torno dos vocábulos inquietos do jornalista 
e escritor Sérgio Almeida e do seu Sindicato do Credo. Em diálogo com a poeta Rosa 
Alice Branco, o autor apresentará o seu mais recente livro Periferia, conversa que se 
verá trespassada pela performance homónima, posta em cena pelo anunciado colectivo.

Constituído pelo artista visual Paulo Moreira, pelo músico e performer Pedro Piaf e pelo 
próprio Sérgio Almeida —e recorrendo frequentemente a colaborações com artistas con-
vidados, como é o caso de Boris Fortuna, que assina a banda sonora da actual perfor-
mance— o Sindicato do Credo tem vindo a apresentar espectáculos de homenagem a au-
tores como Fernando Pessoa, Manuel António Pina ou Sebastião Alba, em espaços e 
eventos como o Festival de Poesia e Música de Vila Nova de Foz Côa, a Livraria Lello e o
Teatro do Campo Alegre —no Porto— ou o Cineteatro António Lamoso —na Feira.

De viagem pelos cruzamento entre a música, a poesia e a imagem em movimento, o 
Sindicato do Credo afirma-se, por um lado, como serviço de despertar para uma popula-
ção adormecida —“Pátria nossa que estás nos infernos…”— e, por outro, como movimen-
to de dessacralização da poesia, que o colectivo devolve à vida quotidiana através do 
confronto e da contaminação de linguagens —porque “tudo vale a pena quando a tusa 
não é pequena”.

No próximo dia 15 de Novembro as palavras inquietas de Sérgio Almeida e a performance
poética do Sindicato do Credo tomam de assalto a VIC.



LINKS

Evento Facebook // https://www.facebook.com/events/1443558982466730/

“Periferia” vídeo performance // https://www.youtube.com/watch?v=UIOXHsp9iOA

“A Matilha” videoclip // https://www.youtube.com/watch?v=bzmJC2nOU8Y

VIC // http://www.aveiroartshouse.com/
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