Rómulo Vasco da Gama de Carvalho

Intervenções na Comunicação Social
AnoDataDescrição195726 de JulhoEmitida uma palestra sobre &ldquo;Física Nuclear e o Sonho dos Alquimistas&rdquo;,
na RDP de Coimbra.196215 e 22 de MaioPoemas de António Gedeão lidos por Carlos Pinho e transmitidos na Rádio
Renascença.19633 de JaneiroA folha literária do Diário de Notícias traz um poema de António Gedeão, retrato e palavras
elogiosas.196326 de JaneiroSessão &ldquo;Noite dos Poetas&rdquo;, na Sociedade Nacional de Belas Artes, na
presença de Almada Negreiros. António Gedeão lê poemas seus.19635 de MarçoDeclama o Poema &ldquo;A
Estrada&rdquo;, no Teatro Nacional, numa série sobre poesia moderna e contemporânea.19635 de AbrilSessão no
Teatro Nacional. António Gedeão lê poemas seus.196318 de MaioSessão na SACOR, no Porto. Carlos Pinho lê
poemas de António Gedeão.196327 de MaioA convite de Óscar Lopes, António Gedeão faz um colóquio sobre a sua
poesia.196320 de JunhoRecital de Poesia, na Estufa Fria.196326 de OutubroNum colóquio sobre poesia na Sociedade
Nacional de Belas Artes, são ditos poemas de António Gedeão. António Gedeão assiste.196328 de NovembroÉ transmitido
um programa na RTP, com poemas de António Gedeão, música e bailado.19632 de DezembroRecital de poemas em
Coimbra.196423 de JaneiroRe-transmissão, pela RTP, do programa de 28 de Novembro do ano anterior.196420 de
AbrilSessão de leitura de poemas na Cooperativa de Actividades Artísticas &ldquo;Árvore&rdquo;, no Porto.19648 de
JunhoSessão de poesia com leitura de poemas de António Gedeão na Sociedade Nacional de Belas Artes, em
Lisboa.196420 de JunhoSessão de poesia com leitura de poemas de António Gedeão na Estufa Fria, em Lisboa.196421
de OutubroSessão de leitura de poemas na Companhia BP de Petróleo, ditos pelo actor Rogério Paulo, antigo aluno de
Rómulo de Carvalho.196410 de NovembroPublica &ldquo;Aproximação entre as letras e a ciência&rdquo;, jornal
Comércio do Porto.196412 de DezembroAntónio Gedeão é orador e recita poemas numa sessão do Ateneu Comercial
do Porto, orientada por Óscar Lopes. Falaram dele, José Pessegueiro, Armando Bacelar e Óscar Lopes. 196512 de
JaneiroÉ publicado o artigo &ldquo;Reflexos literários das investigações científicas sobre a linguagem&rdquo;, jornal
Comércio do Porto.196511 de MaioÉ publicado o artigo &ldquo;A comunicação poética e o princípio da entropia&rdquo;,
jornal Comércio do Porto.196527 de MaioLeitura do &ldquo;Poema para Galileo&rdquo; no Instituto Italiano, por Artur
Marques da Costa, ex-aluno de Rómulo de Carvalho.196527 de MaioSessão de leitura de poemas pelos Jograis da
Poesia Luso-Brasileira, no Palácio Foz, em Lisboa.196625 de JaneiroSessão de poesia com leitura de poemas de
António Gedeão na Associação Académica da Faculdade de Medicina de Lisboa.196622 de FevereiroPublica o artigo
&ldquo;O homem da rua e os astronautas&rdquo;, jornal Comércio do Porto.196614 de JunhoPublica o artigo &ldquo;O
astronauta e o homem dos Descobrimentos&rdquo;, jornal Comércio do Porto.196628 de DezembroSessão de leitura de
poemas na SACOR.19677 de JaneiroÉ publicada, no Jornal de Notícias, a atribuição do Prémio Bocage.196726 de
AbrilSessão de leitura de poemas na Faculdade de Engenharia do Porto.19674 de MaioAntónio Gedeão dá uma
entrevista ao Diário de Notícias.19678 de NovembroPrograma com poemas de António Gedeão, na Emissora Nacional,
na rubrica &ldquo;Horizonte&rdquo;, a convite de Amândio César.196714 de NovembroPublica o artigo &ldquo;Verney e
a cultura do seu tempo&rdquo;, jornal Comércio do Porto.19682 de MarçoSessão de leitura de poemas na Livraria
Quadrante. António Gedeão declama poemas seus.196814 de MarçoRómulo de Carvalho conversa com três bolseiros
americanos sobre preparação de teses de Literatura Portuguesa, no Luso-American Educational Comission, a convite de
Carlos Azevedo, do serviço de Relações Culturais. Estes bolseiros falariam ainda com Ruben A, Almeida Faria, Vitorino
Nemésio, Sofia de Melo Breyner e Rui Belo. Estão presentes dois brasileiros que lhe pedem para publicar a entrevista
no Brasil.196827 de AbrilRómulo de Carvalho desloca-se ao Liceu de Setúbal para falar sobre a poesia de António
Gedeão, assistir à distribuição de prémios de poesia entre os alunos e, em particular, à entrega do Prémio António
Gedeão.196826 de JunhoSessão de leitura de poemas no Atlético Clube de Moscavide.196824 de DezembroPublica o
artigo &ldquo;O Museu da ciência e da técnica de Munique&rdquo;, jornal Comércio do Porto.196913 de MarçoRómulo
de Carvalho desloca-se à Associação Académica da Faculdade de Ciências onde fala sobre poesia e lê poemas
seus.196915 de AbrilRómulo de Carvalho fala sobre poesia no Instituto Industrial, Lisboa.196928 de MaioLeitura de
poemas de António Gedeão no programa &ldquo;Poesia, Música e Sonho&rdquo;, da Emissora Nacional.196931 de
MaioSessão de leitura de poemas no Clube de Campismo do Porto.196913 de JunhoEntrevista dada por António Gedeão à
Vida Mundial.196914 de JunhoÉ editado um disco, pela Valentim de Carvalho, com 7 gravações feitas por António
Gedeão.196915 de JunhoSessão de leitura de poemas pelo Grupo Ribalta, no Ateneu Setubalense.19699 de
AgostoRecital de poesia no Estúdio 222 de Lourenço Marques &ndash; Moçambique.196929 de AgostoEmissão de uma
entrevista a António Gedeão efectuada por Herberto Helder e Jorge Listopad para a RTP.19693 de SetembroSessão de
leitura de poemas na Póvoa do Varzim.19691 de DezembroLeitura e respectiva transmissão do &ldquo;Poema do
Coração&rdquo;, na Lição de Português da Televisão Escolar.19696 de DezembroSessão no Cinema Roma, com poemas
de António Gedeão lidos por alunos do Colégio de São João de Brito.19697 de DezembroSessão no Teatro Sá da
Bandeira, no Porto, com poemas de António Gedeão lidos por estudantes universitários.19698 de DezembroMário
Viegas grava, em disco, o &ldquo;Poema para Galileo&rdquo;.196911 de DezembroRecital de poemas de António
Gedeão em Lourenço Marques.196914 de DezembroMorais e Castro grava um disco com poemas de António
Gedeão.196917 de DezembroO actor Álvaro Benamor recita, na Emissora Nacional, o poema &ldquo;Dia de
Natal&rdquo;, num programa organizado pelo poeta Eduíno de Jesus. &ldquo;O poema foi cortado pela Comissão de
Censura no passo em que o Menino Jesus dá uma metralhadora a uma criança como prenda de Natal&rdquo;.196922
de DezembroSessão de poemas no Banco Português do Atlântico, em Lisboa. 19703 de JaneiroEntrevista de Rómulo de
Carvalho ao jornal Nónio, feita por alunos do Liceu de Pedro Nunes197030 de JaneiroArmando Cortês recita o poema
&ldquo;Saudades da Terra&rdquo;, em disco.197018 de MarçoSessão de leitura de poemas no Centro Cultural da
Mocidade Portuguesa, no Palácio da Independência. Lisboa.197025 de MarçoSessão de leitura de poemas em
Palmela.197011 de MaioO poema &ldquo;Lágrima de Preta&rdquo; é dito na RTP.197013 de MaioO cantor Carlos do
Carmo canta poemas de António Gedeão na RTP.19707 de AgostoNoite de Poetas no Bairro das Galinheiras em
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Lisboa.197018 de SetembroJoaquim Romero de Magalhães fala sobre António Gedeão na RTP, no programa &ldquo;Os
homens, os livros e as coisas&rdquo;.197013 de OutubroSessão de leitura de poemas no Centro Cultural das Oficinas
Gerais do Material Aeronáutico.197027 de OutubroManuel Freire grava a &ldquo;Pedra Filosofal&rdquo; em
espanhol.197030 de OutubroSessão de leitura de poemas no Círculo Cultural do Algarve, em Faro.197022 de
DezembroCarlos Pinho diz poemas de António Gedeão nos Emissores Associados de Lisboa.197115 de MarçoSessão de
leitura de poemas no Conservatório Nacional, em Lisboa, por alunos de Maria Germana Tânger. Foram lidos 23 poemas,
exclusivamente de António Gedeão, tendo alguns sido coreografados.197117 de MarçoMaria Helena Dá Mesquita
escreve na Capital sobre o recital de 15 de Março, no Conservatório Nacional, e acompanha o texto com excertos de 2
poemas: o &ldquo;Poema do Amor&rdquo; e &ldquo;Trovas para serem vendidas na Travessa de S. Domingos&rdquo;.
A censura cortou-os a ambos.197123 de MarçoEmissão na Antena 1 de cinco poemas gravados pelo próprio António
Gedeão.197129 de MarçoRómulo de Carvalho dá uma entrevista na RTP.197119 de AbrilRepetição do recital anterior no
Sindicato dos Empregados de Escritório, dirigido por Maria Germana Tânger.197120 de AbrilNova repetição do mesmo
recital no Conservatório Nacional, em Lisboa, dirigido por Maria Germana Tânger.197126 de MaioNova repetição, no
Laboratório Nacional de Engenharia Civil.197117 de JunhoApresentação, no Teatro Villaret, de um novo disco de Manuel
Freire, que inclui o &ldquo;Poema da malta das naus&rdquo;.197113 de JulhoPublica o artigo &ldquo;Os óculos de D.
Francisco Manuel de Melo&rdquo;, jornal Comércio do Porto.19716 de DezembroÉ recitado um poema de António
Gedeão, pelo Padre Alberto, na missa da Capela do Rato.197110 de DezembroRecital de poemas de António Gedeão na
RTP, por Lurdes Norberto, no programa intitulado &ldquo;Um poeta, um livro&rdquo;, dirigido por Maria Germana
Tânger.197221 de DezembroRecital de poemas de António Gedeão por Maria Germana Tânger na Emissora
Nacional.19738 de MaioRómulo de Carvalho desloca-se à Escola Comercial Ferreira Borges, em Lisboa, para falar sobre
poesia. Matilde Rosa Araújo falou dele como poeta e Artur Marques da Costa como professor e divulgador da
Ciência.197429 de OutubroRómulo de Carvalho desloca-se à Escola Preparatória de Bocage, para falar sobre poesia a
alunos dos 1º e 2º anos.197511 de AbrilRómulo de Carvalho encontra-se com operários e patrões na Fábrica de Tintas
de Sacavém para falar de poesia.19763 de FevereiroPrograma na RTP sobre Rómulo de Carvalho/António
Gedeão.197613 de FevereiroPrograma na RTP, na rubrica &ldquo;Impacto&rdquo;, com o título &ldquo;António Gedeão,
de menos infinito a mais infinito&rdquo;.197615 de MarçoRómulo de Carvalho desloca-se ao Liceu de Passos Manuel para
falar de poesia aos alunos do curso complementar de letras e ciências.197927 de AbrilRepetição do programa da RTP
passado a 3 de Fevereiro de 1976.197911 de MaioAfonso Praça entrevista-o para o Jornal da Educação.198026 de
MarçoRómulo de Carvalho desloca-se à RDP para gravar duas entrevistas: uma sobre o livro Relações entre Portugal e a
Rússia e outra sobre os &ldquo;Cadernos de Iniciação Científica&rdquo;. A primeira é emitida a 27 de Março e a segunda
a 11 de Abril.198024 de JulhoA balada &ldquo;Pedra Filosofal&rdquo; serve de música de fundo à campanha eleitoral
do MDP/CDE, com Helena Cidade Moura e José Manuel Tengarrinha.198211 de FevereiroNova repetição do mesmo
recital (do Conservatório), no Teatro de S. Luís, dirigido novamente por Maria Germana Tânger.198224 de OutubroPassa
na RDP uma entrevista dada por Rómulo de Carvalho.1982 Dá uma entrevista à revista literária Silex.19835 de
DezembroDá uma entrevista a quatro alunos do Liceu D. João de Castro, com o objectivo de realizarem um trabalho
sobre António Gedeão para a aula de Português.198411 de NovembroEntrevista a Rómulo de Carvalho transmitida na
Antena 1 (1ª parte).198417 de NovembroNo programa &ldquo;Apartado da Cultura&rdquo; da RDP &ndash; Antena 1,
é emitida uma entrevista gravada por Rómulo de Carvalho, onde estiveram presentes Eugénio Alves e Joaquim Furtado.
A entrevista foi muito extensa, teve 1 hora de emissão e continuou no dia 24 de Novembro.198424 de NovembroÉ
transmitida a 2a parte da entrevista à Antena 1.198419 de DezembroA convite de Joana do Vale, do Instituto Português
do Livro, concede uma entrevista gravada que ficará no arquivo para futuros aproveitamentos com fins culturais.198619
de FevereiroMaria do Céu Guerra diz poemas de António Gedeão, na Escola Secundária de Pedro Nunes, por ocasião
do Ano Internacional da Paz.198618 de MarçoEmissão na Rádio Comercial do Porto do programa &ldquo;Encontros
com a Poesia&rdquo;, com poemas seus.19877 de JaneiroAugustina Bessa Luís escreve sobre o livro Poemas Póstumos,
de António Gedeão, no jornal Primeiro de Janeiro.19872 de JunhoDavid Mourão Ferreira desloca-se a casa de Rómulo de
Carvalho para gravar uma entrevista em vídeo para o arquivo do Instituto Português do Livro.198727 de JunhoDois
estudantes universitários, da Associação Académica de Coimbra, deslocam-se a casa de Rómulo de Carvalho para o
entrevistarem com gravação em vídeo.198818 de AgostoRómulo de Carvalho concede uma entrevista a Lídia Ferreira,
professora do Instituto Superior Técnico, para a redacção de um catálogo de uma exposição sobre ciência, que se
efectuaria em Setembro desse ano no Forum Picoas.198825 de OutubroÉ publicada uma entrevista sobre livros de
ensino no Jornal de Letras.198925 de JaneiroEntrevista dada à televisão sobre a palestra realizada na Escola
Secundária de Pedro Nunes sobre &ldquo;A Leitura&rdquo;. O convite para a palestra havia sido feito por Pedro
Tamen.198928 de JaneiroEntrevista, na Antena 2 (RDP), a Maria Helena Dá Mesquita, a propósito da homenagem de
25 de Janeiro.19891 de FevereiroA RTP emite a homenagem que lhe foi feita no dia 25 de Janeiro.198918 de
FevereiroRómulo de Carvalho dá uma entrevista ao jornal O Diário, feita por Miguel Serrano.198914 de MarçoÉ publicada
a entrevista realizada a Rómulo de Carvalho por José Carlos de Vasconcelos, director do Jornal de Letras e
Artes.198923 de MarçoRómulo de Carvalho dá uma entrevista a Teresa Adega para o jornal O Independente.198915 de
AbrilEmissão de &ldquo;O pedagogo Rómulo de Carvalho &ndash; poeta António Gedeão&rdquo;, com declamação de
poemas, na Antena 2 da RDP.19896 de MaioA RTP realiza o programa &ldquo;Elogio da Leitura&rdquo; em que são
declamados poemas seus, ditos por Carlos Paulo.1989ABRIL É emitida uma entrevista para o programa de rádio
intitulado &ldquo;Gente que Somos&rdquo;, da Direcção Geral de Educação de Adultos, Apoio e Extensão Educativa
(RDP).198925 de OutubroRómulo de Carvalho dá uma entrevista à Rádio da Direcção Geral de Apoio e Extensão
Educativa (RDP), com o título &ldquo;O Prazer da Leitura&rdquo;.198913 de SetembroGravação do programa para a RTP
&ldquo;Vultos da Cultura Portuguesa&rdquo;, realizado por Dórdio Guimarães.199015 de JaneiroO actor Jacinto Ramos
recita poemas de António Gedeão na RTP.19905 de MaioA convite do Departamento de Educação de Faculdade de
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Ciências da Universidade de Lisboa, Rómulo de Carvalho fala sobre Física em Portugal no Séc. XVIII.199017 de
MaioRómulo de Carvalho desloca-se à Escola Jacob Rodrigues Ferreira da Casa Pia, no Restelo, para falar de
poesia.199024 de MaioEncontro na Sociedade Portuguesa de Autores, em que David Mourão Ferreira faz a apresentação
de António Gedeão e diz poemas seus. A sessão é presidida por Luís Francisco Rebelo. 199025 de NovembroEmissão na
TSF de uma entrevista a Rómulo de Carvalho ao jornalista Fernando Alves.19917 de JaneiroEntrevista dada a Fernando
Dacosta para a televisão, a propósito da publicação do livro Novos Poemas Póstumos, de António Gedeão.199115 de
MarçoEmissão na Antena 1 de uma entrevista a Rómulo de Carvalho.199127 de MarçoAntónio Manuel Nunes dos Santos e
Christopher Auretta, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, entrevistam Rómulo de
Carvalho para uso nas suas aulas.19916 de AbrilEntrevista ao jornal Público por Mário Santos.19935 de MaioRómulo
de Carvalho é entrevistado por quatro alunos &ndash; dois rapazes e duas raparigas &ndash; da Escola Secundária
de António Gedeão.19949 de MaioRómulo de Carvalho dá uma entrevista a dois alunos da Universidade Lusíada para um
trabalho escolar.199414 de MaioRómulo de Carvalho é entrevistado por duas professoras e dois alunos da Escola
Secundária Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira.199410 de AgostoEntrevista de Rómulo de Carvalho ao
Expresso, por Rui Rocha.19944 de OutubroEntrevista dada a Ana Maria Magalhães, para publicação em O Gil, o
suplemento cultural juvenil do Diário de Notícias.199528 de JaneiroEntrevista de Rómulo de Carvalho ao Diário de
Notícias, por Maria Augusta Silva.199515 de FevereiroEntrevista a três alunas da Escola Secundária do Cacém para
um trabalho escolar.199525 de AgostoEntrevista ao Público, por Fernando Dacosta.19966 de NovembroEntrevista ao
Jornal de Letras (Suplemento Educação), por Maria Leonor Nunes.199621 de NovembroConversa com Carlos Pinto
Coelho no programa Acontece (RTP2), com intervenção de António Valdemar.199622 de NovembroEmissão na Antena 1
&ndash; RDP, da entrevista feita a Rómulo de Carvalho por Adelino Gomes.
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