Entrevista. Luis Sepulveda esta em Portugal para lanc;ar A Lampada de 'Aladino', colectanea de 13 cantos
passados entre a Patagonia e Europa. 0 escritor chileno, a quern Pinochet retirou a nacionalidade, vive
actualmente em Espanha e nao pensa voltar ao seu pafs. Afirma-se um resistente e um defensor da mem6ria
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