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S. João da Madeira recebe a 17ª edição da Poesia à Mesa, de 1 a 23 de março.

O Festival divulga um vasto conjunto de poetas e suas obras, através de ações em locais e

contextos inusuais, aumentando o gosto pela poesia e estimulando os hábitos de leitura da

população.

Todos os anos são homenageados 6 poetas e a sua poesia invade a cidade: dos restaurantes

aos teatros, das fábricas às escolas, dos autocarros ao mercado e até ao centro de saúde. Vai

ser declamada, cantada, exposta, trabalhada, conversada e até pendurada na corda.

Os poetas homenageados na edição deste ano são a Adília Lopes, Almeida Garrett, Ana

Paula Inácio, Carlos Tê, Ondjaki e Sidónio Muralha.

O Festival arranca a 1 de março com a Lisbon Poetry Orchestra, na Casa da Criatividade, um

coletivo multidisciplinar de músicos, atores, diseurs, performers e criativos que celebram e

interpretam a poesia de forma singular. A poesia é a matéria prima também para Nicolau

Santos, Manuel Lourenço e Cláudia Franco, que sobem ao palco do Paços da Cultura, na noite

de 16 de março, com o espetáculo “Poesia & Jazz”.

O festival apresenta ainda para o público escolar “O Copo – poesia de entretenimento

científico”, com Nuno Moura e Paulo Condessa, a 19 de março, na Casa da Criatividade, e

“Entre Estrelas e Estrelinhas”, com José Fanha e Daniel Completo, no auditório dos Paços da

Cultura, a 20 de março. No palco do 8ª Avenida, na manhã de 16 de março haverá experiência

de animação poética, sobretudo para os mais novos, com a ajuda dos alunos das escolas de S.

João da Madeira.

Do programa deste festival literário consta ainda a inauguração da exposição de pintura e

poesia de Adão Cruz, a 8 de março, na Biblioteca Municipal – “…Como um dia de Primavera

nos olhos de um prisioneiro”. A Biblioteca Municipal acolherá, também, mais uma edição da

Tertúlia dos Poetas Sanjoanenes a 21 de março.



Por entre dezenas de eventos, a mais poética semana de S. João da Madeira (de 18 a 23 de

Março) faz parar as máquinas das fábricas para os trabalhadores ouvirem poesia e prepara o

fim-de-semana: sexta-feira, dia 22, às 22h00, somos indelevelmente marcados pelo banho de

multidão da Peregrinação Poética, nas ruas da cidade, com a presença do carismático Adolfo

Luxúria Canibal, que juntará a sua voz às performances dos grupos poéticos da cidade; e no

sábado, dia 23, às 22h00, deixamo-nos envolver pela emoção do Serão Poético, na Casa da

Criatividade. A noite mais aplaudida da Poesia à Mesa reúne nesta edição dois ícones da

cultura nacional: a atriz e encenadora São José Lapa e o guitarrista e compositor Mestre

António Chaínho.

Nesta 17ª edição, pela primeira vez, a Poesia à Mesa serve-se no Centro de Saúde, nos dias

13 e 20 de março, porque a poesia também ajuda a curar a alma.

Será também servida nos autocarros da cidade, onde poderemos ver e ouvir os poetas a 19 e

21 de março, e, no Mercado Municipal, na manhã de 23 de março, numa espécie de guerrilha

poética, com vendedores e clientes.

Para desfrutar melhor a poesia, são produzidos toalhetes de mesa, bases de chávenas, sacos

de pão, aventais e lápis: aí são impressas as palavras dos poetas homenageados que, assim,

invadem os restaurantes, cafés, bares, padarias e comércio em geral.



A Lisbon Poetry Orchestra é um coletivo

multidisciplinar formado por um núcleo de

quatro músicos (Alexandre Cortez, Filipe

Valentim, Luís Bastos e Tiago Inuit) que

convidam outros músicos, atores, diseurs,

performers, vídeo artistas, gráficos,

ilustradores e designers de suportes digitais

para celebrar e interpretar a poesia numa

viagem verdadeiramente única, à

descoberta e reinvenção da palavra dita. Os

espetáculos, pela sua vertente pop, mas

também pela sua força e carga poética,

provocam uma enorme empatia com o

público, resultando numa performance

poético-musical de grande qualidade.

O projeto “Poesia & Jazz” é uma

experiência que se traduz em poesia dita

por Nicolau Santos sobre uma base musical

de ambiente jazzístico da responsabilidade

do Quarteto de Manuel Lourenço e da voz

de Cláudia Franco. Trata-se de uma ideia

que junta temas dos grandes mestres do

jazz a abordagens rítmicas e melódicas da

poesia dos grandes poetas portugueses e

brasileiros, bem como poesia original de

Nicolau Santos. A junção destas duas

formas de expressão (Poesia e Jazz)

transporta o público de forma natural para

um universo quase cinematográfico,

deixando a sua criatividade trazer as

imagens às palavras suportadas por uma

“banda sonora”.

EM DESTAQUE



A Peregrinação Poética, o maior momento

de envolvimento comunitário do Festival

Poesia à Mesa, contará com a presença do

carismático Adolfo Luxúria Canibal,

vocalista e fundador dos Mão Morta, que

juntará a sua voz inconfundível às

performances de diversos grupos poéticos

da cidade. A coordenação pertence a Paulo

Condessa e José Fanha estando a

animação de rua sob a responsabilidade de

Anima Dixie.

A noite mais aplaudida da Poesia à Mesa, o

Serão Poético, reúne nesta edição dois

ícones da cultura nacional, a atriz e

encenadora São José Lapa e o guitarrista e

compositor, Mestre António Chaínho. Num

serão desprovido de formalidades,

conduzido pelo poeta José Fanha e o

performer Paulo Condessa, a música e a

poesia ganham forma na pureza do

dedilhado do embaixador da guitarra e na

emoção das palavras desta atriz

galardoada.

EM DESTAQUE



NOVIDADES

Pela primeira vez, a Poesia à Mesa será

servida em andamento e a alta

velocidade poética. Nos transportes

públicos da cidade poderemos ver e ouvir

os poetas da CERCI e da Universidade

Sénior.

A poesia é terapêutica para quem a lê.

Dá prazer. Cria pontes. Estende-se para

além da sua dimensão literária. Este ano,

pela primeira vez, a Poesia à Mesa

serve-se no Centro de Saúde, com amor,

mas também humor. Serão distribuídas,

de 13 a 20 de março, receitas poéticas

aos utentes…porque a poesia também

ajuda a curar a alma! Haverá também

espaço para duas intervenções poéticas

com o poeta Paulo Condessa.

Este ano vamos servir poesia no

Mercado Municipal, acompanhados pelos

grupos poéticos da cidade. Este

alfabeticamente improvável local será

polvilhado com leituras personalizadas,

aqui e ali, cara a cara, havendo também

lugar para distribuição de poemas ao

acaso.

Vendedores e clientes serão contagiados

por esta espécie de Guerrilha Poética que

vai tentar desarrumar, no sentido positivo,

o pacato sábado dos sanjoanenses.

TOME UM POEMA PELA SUA SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE
13 DE MARÇO | 14H00

20 MARÇO | 10H00

POESIA NO AUTOCARRO 
19 DE MARÇO |10H25 | CERCI

21 DE MARÇO | 14H00 | UNIVERSIDADE SÉNIOR 

MERCADO DE POESIA

MERCADO MUNICIPAL 
23 DE MARÇO | 10H00 



ADÍLIA LOPES (1960-)

Nasceu em Lisboa em 1960. É poetisa, cronista e

tradutora. Estudou Física, Literaturas e Linguísticas

Portuguesa e Francesa na Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa, estando atualmente dedicada à

escrita. Colaborou em diversos jornais e revistas,

nacionais e estrangeiros, com poemas, artigos e

traduções de poesia.

ALMEIDA GARRETT (1799-1854)

O escritor e dramaturgo romântico, Almeida Garrett,

nascido na cidade invicta em 1799, foi também orador, par

do reino, ministro e secretário de estado honorário. Grande

impulsionador do teatro em Portugal, uma das maiores

figuras do romantismo português, foi ele quem propôs a

edificação do Teatro Nacional de D. Maria II e a criação do

Conservatório de Arte Dramática.

CARLOS TÊ (1955-)

Natural da cidade invicta, Carlos Tê, nascido em 1955, 

licenciou-se em Filosofia na Universidade do Porto em 

1986.. É letrista, escritor e cronista. Tornou-se 

reconhecido com a edição do álbum "Ar de Rock" de 

Rui Veloso, para o qual deu a sua contribuição como 

letrista. Além dos primeiros discos de Rui Veloso 

também colaborou com Salada de Frutas, Jafumega, 

Trovante, Clã, Jorge Palma, André Sardet, Mariza, Ana 

Moura e muitos outros.

POETAS HOMENAGEADOS



ANA PAULA INÁCIO (1966-)

Nascida na cidade do Porto em 1966, Ana Paula Inácio é

poetisa e escritora. Publicou As Vinhas de Meu Pai

(2000), Vago Pressentimento Azul Por Cima (2000), Os

Invisíveis (2002), 2010-2011 (2011) e Poetas Sem

Qualidades (2002). Tem poemas editados nas antologias

Anos 90 e Agora (2001) e Poetas Sem Qualidades (2002).

Em 2007 publicou três poemas na revista carioca Modo

de Usar & Co.

ONDJAKI (1977-)

O poeta e escritor angolano Ondjaki nasceu em Luanda,

em 5 de julho de 1977. É licenciado em Sociologia. As suas

obras estão traduzidas em diversas línguas. Foi laureado

com o Prémio de Conto Camilo Castelo Branco em 2007,

recebeu na Etiópia o prémio Grinzane para o melhor

escritor africano em 2008 e arrecadou o Prémio Literário

José Saramago pelo seu romance Os transparentes, em

2013.

SIDÓNIO MURALHA (1920-1982)

Nascido em Lisboa em 1920, Sidónio Muralha

escreveu poesia, prosa (ficção e ensaio) e literatura

infantil, género literário em que mais se notabilizou.

Colaborou com a revista Vértice, foi um dos

precursores do neorrealismo português e um grande

divulgador da literatura infantil. Considerado um dos

melhores poetas para crianças de sempre, em língua

portuguesa, escreveu dezenas de livros e deixou três

peças de teatro inéditas.

POETAS HOMENAGEADOS



José Fanha é poeta e escritor de literatura infanto-juvenil

com uma vasta obra publicada e assume o papel de

comissário deste evento nos últimos anos.

Possuidor de um vasto currículo poético, acompanha a

Poesia à Mesa desde as suas primeiras edições.

É guionista de televisão e cinema, dramaturgo e

dramaturgista de teatro, sendo ainda autor de letras para

canções e textos para rádio.

JOSÉ FANHA

PAULO CONDESSA

Paulo Condessa é mediador de leitura, autor de livros e peças

de teatro, declamador e pedagogo.

Faz performances poéticas, oficinas de inteligência criativa,

escrita sensorial e leitura performativa, de carácter lúdico ou

profissional.

Dá consultadoria a festivais poéticos e prepara equipas

leitoras. Fundou, juntamente com o poeta Nuno Moura, o duo

de performance poética “O Copo”.

COMISSÁRIOS



CONCERTO LISBON POETRY ORCHESTRA

01 DE MARÇO | 22H00 | CASA DA CRIATIVIDADE

A matéria prima é a poesia. A Lisbon Poetry Orchestra é um coletivo multidisciplinar formado por

um núcleo de quatro músicos (Alexandre Cortez, Filipe Valentim, Luís Bastos e Tiago Inuit) que

convidam outros músicos, atores, diseurs, performers, vídeo artistas, gráficos, ilustradores e

designers de suportes digitais para celebrar e interpretar a poesia numa viagem verdadeiramente

única, à descoberta e reinvenção da palavra dita. Os espetáculos, pela sua vertente pop, mas

também pela sua força e carga poética, provocam uma enorme empatia com o público,

resultando numa performance poético-musical de grande qualidade.

EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA “DE PASSAGEM … PELAS ANTOLOGIAS

POÉTICAS”

04 DE MARÇO | BIBLIOTECA MUNICIPAL

Comemorando-se a 21 de março o Dia Mundial da Poesia, a Biblioteca pretende divulgar o seu

vasto espólio de antologias poéticas e fomentar junto da comunidade o gosto por esta forma de

criação literária.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA E POESIA “…COMO UM DIA DE

PRIMAVERA NOS OLHOS DE UM PRISIONEIRO” DE ADÃO CRUZ

08 DE MARÇO | 18H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

O sentimento poético e o sentimento artístico são irmãos gémeos. Ou trigémeos, se os

irmanarmos com a sua própria essência, o sentimento da beleza. Quase místicos, quase

indefiníveis, eles geram a sublimidade da mente, a força incontida do desejo de ser-se de outra

natureza, a necessidade de fugir do não autêntico, um quase sentir a verdade total e a dimensão

universal.

TOME UM POEMA PELA SUA SAÚDE

13 DE MARÇO | 14H00 | 20 MARÇO | 10H00 | CENTRO DE SAÚDE

A poesia é terapêutica para quem a lê. Dá prazer. Cria pontes. Estende-se para além da sua

dimensão literária. Este ano, pela primeira vez, a Poesia à Mesa serve-se no Centro de Saúde,

com amor, mas também humor. Serão distribuídas receitas poéticas aos utentes…porque a

poesia também ajuda a curar a alma! Haverá também espaço para duas intervenções poéticas

com o poeta Paulo Condessa.

PROGRAMA DETALHADO

01

04

08

13



POESIA FORA DO SÍTIO

16 DE MARÇO | 11H00 | 8ª AVENIDA

No palco do 8ª Avenida, na manhã de 16 de março, haverá experiências de animação poética,

sobretudo para os mais novos, com a ajuda dos alunos das escolas de S. João da madeira. No

final, o microfone está aberto para quem quiser dizer poemas.

“POESIA & JAZZ”

NICOLAU SANTOS E MANUEL LOURENÇO COM CLÁUDIA FRANCO

16 DE MARÇO | 22H00 | PAÇOS DA CULTURA

O projeto “Poesia & Jazz” é uma experiência que se traduz em poesia dita por Nicolau Santos

sobre uma base musical de ambiente jazzístico da responsabilidade do Quarteto de Manuel

Lourenço e da voz de Cláudia Franco. Trata-se de uma ideia que junta temas dos grandes

mestres do jazz a abordagens rítmicas e melódicas da poesia dos grandes poetas portugueses e

brasileiros, bem como poesia original de Nicolau Santos. A junção destas duas formas de

expressão (Poesia e Jazz) transporta o público de forma natural para um universo quase

cinematográfico, deixando a sua criatividade trazer as imagens às palavras suportadas por uma

“banda sonora”.

POESIA NO AUTOCARRO

19 DE MARÇO |10H25 | CERCI

21 DE MARÇO | 14H00 | UNIVERSIDADE SÉNIOR

Pela primeira vez, a Poesia à Mesa será servida em andamento e a alta velocidade poética. Nos

transportes públicos da cidade, na linha verde do TUS, poderemos ver e ouvir os poetas da

CERCI e da Universidade Sénior.

ESPETÁCULO JUVENIL “O COPO – POESIA DE ENTRETENIMENTO

CIENTIFÍCO”, COM PAULO CONDESSA E NUNO MOURA

19 DE MARÇO | 15H | CASA DA CRIATIVIDADE

Duas bocas, quatro braços e outras tantas pernas, a dizer poemas em coro sincronizado.

Somos quiçá malucos, mas somos originais. Do Rap ao Recital, do Stand up comedy aos

Jograis. Do clássico ao contemporâneo, do conservador ao irreverente, em tom sério, boémio,

contido ou contente. Gostamos do som e do sentido, do gesto e o ruído e até de pessoas sem

ouvido. O resto é conversa e, mais abaixo ou mais a cima, o coração bate e a coisa rima.

PROGRAMA DETALHADO

16

16

19

19



ESPETÁCULO INFANTIL ENTRE ESTRELAS E ESTRELINHAS

20 DE MARÇO | 09H30, 11H00, 14H00, 15H30 | PAÇOS DA CULTURA

Falar de ciência a meninos dos 3 aos 10 anos através de poesia e canções foi a aposta de Daniel

Completo e José Fanha com a excelente e entusiástica colaboração do Professor Carlos

Fiolhais. Desta colaboração nasceu um livro/disco único que convida os meninos a soltarem a

sua imaginação, a fazer perguntas, a observar e a experimentar. Divirtam-se em palco com

Daniel Completo e José Fanha.

TERTÚLIA DOS POETAS SANJOANENSES

21 DE MARÇO | 18H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

As tertúlias poéticas têm tido um lugar privilegiado na Poesia à Mesa, destacando-se em

particular a Tertúlia dos Poetas Sanjoanenses onde, a cada ano, aumenta o número de poetas

que nasceram ou residem em S. João da Madeira e que nela participam.

A tertúlia será enriquecida com um momento musical de concertina com Cláudia Pereira.

PEREGRINAÇÃO POÉTICA COM ADOLFO LUXÚRIA CANIBAL

22 DE MARÇO | 22H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Peregrinação Poética, o maior momento de envolvimento comunitário do Festival Poesia à

Mesa, contará com a presença do carismático Adolfo Luxúria Canibal, vocalista e fundador dos

Mão Morta, que juntará a sua voz inconfundível às performances de diversos grupos poéticos da

cidade. A coordenação pertence a Paulo Condessa e José Fanha estando a animação de rua

sob a responsabilidade de Anima Dixie. Este ano contaremos com a participação de:

• APROJ na estação poética de Ana Paula Inácio;

• ASSOCIAÇÃO LUÍS LIMA e FUGAS POÉTICAS na estação poética de Carlos Tê;

• CERCI na estação poética de Sidónio Muralha;

• ECOS URBANOS na estação poética de Ondjaki;

• TOJ na estação poética de Adília Lopes

• UNIVERSIDADE SÉNIOR na estação poética de Almeida Garrett.

Adolfo Luxúria Canibal é o pseudónimo artístico de Adolfo Morais de Macedo. Licenciado em Direito pela

Universidade de Lisboa, exerceu a advocacia nessa cidade e é atualmente consultor jurídico em Braga.

Fundador do grupo rock Mão Morta, de que é vocalista e letrista, criou vários espetáculos de spoken word,

em nome próprio ou sob a designação Estilhaços, e integrou o coletivo francês de música eletrónica

Mécanosphère, tendo mais de três dezenas de discos editados, para além de outros tantos com diversos

artistas, nacionais e estrangeiros, onde participa como vocalista ou letrista convidado.

PROGRAMA DETALHADO

20

21

22



MERCADO DE POESIA

23 DE MARÇO | 10H00 | MERCADO MUNICIPAL

Este ano vamos servir poesia no Mercado Municipal, acompanhados pelos grupos poéticos da

cidade. Este alfabeticamente improvável local será polvilhado com leituras personalizadas, aqui e

ali, cara a cara, havendo também lugar para distribuição de poemas ao acaso.

Vendedores e clientes serão contagiados por esta espécie de Guerrilha Poética que vai tentar

desarrumar, no sentido positivo, o pacato sábado dos sanjoanenses.

SERÃO POÉTICO COM SÃO JOSÉ LAPA E MESTRE ANTÓNIO CHAÍNHO

23 DE MARÇO | 22H00 | CASA DA CRIATIVIDADE

A noite mais aplaudida da Poesia à Mesa, o Serão Poético, reúne nesta edição dois ícones da

cultura nacional, a atriz e encenadora São José Lapa e o guitarrista e compositor, Mestre António

Chaínho. Num serão desprovido de formalidades, conduzido pelo poeta José Fanha e o

performer Paulo Condessa, a música e a poesia ganham forma na pureza do dedilhado do

embaixador da guitarra e na emoção das palavras desta atriz galardoada.

A atriz e encenadora São José Lapa é licenciada pela Escola Superior de Teatro. Possui um vasto currículo

na área da direção e encenação de espetáculos.

Como atriz trabalhou com Fernanda Lapa, Filipe lá Féria, Ricardo Pais, Alberto Lopes, Carlos

Avilez, Artur Ramos, João Lourenço, João Mota, Jacinto Ramos, Jean Marie Villigier. E, em 1983, foi

distinguida com o prémio Melhor Atriz pela Associação Portuguesa de Críticos. Participou também em

séries de comédia de Herman José, novelas e, em cinema, trabalhou com Monique Rutler, Angela Linders,

Luis Filipe Rocha, José Nascimento, José Sá Caetano e João Botelho, entre outros.

Se a guitarra portuguesa é um símbolo de um país, Mestre António Chaínho é um dos seus mais notáveis

embaixadores. Os mais de 50 anos de carreira recentemente celebrados, traduzem as múltiplas emoções

deste instrumento único no mundo e o talento inigualável de um dos “50 músicos mais influentes da World

Music”, segundo a revista internacional Songlines.

Artista completo, guitarrista e compositor, Mestre António Chaínho, partilhou o seu talento com Paco de

Lucia, John Williams, José Carreras, KD Lang, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Ana

Bacalhau, Teresa Salgueiro, Maria Bethânia, Elba Ramalho, Caetano Veloso e muitos outros artistas de

mundos muito diversos. Mas é na pureza do seu dedilhado e na cumplicidade que estabelece com o

público, que se revela a gama de emoções para a qual nasceram e tornam inseparáveis a guitarra

portuguesa e Mestre António Chaínho.

PROGRAMA DETALHADO

23

23



POESIA NA CORDA

4 A 23 DE MARÇO | PRAÇA LUÍS RIBEIRO e 8ª AVENIDA

Estendais trocam a tradicional roupa por poemas escritos e pendurados por quem passa. É um

concurso aberto a todos e organizado pela Associação Ecos Urbanos e Biblioteca Municipal.

Nesta edição a poesia também vai ser pendurada no 8ª avenida, numa surpreendente cúpula

geodésica.

OFICINAS POÉTICAS NAS ESCOLAS

DE 11 A 15 DE MARÇO

Ao longo da semana, as escolas de 1º ciclo recebem oficinas poéticas. Um performer lê poemas

de forma pouco habitual, com toda a liberdade, usando a voz, o corpo, o ritmo e outras subtilezas

e criando lugar para que a experimentação aconteça. Alguns dos alunos serão declamadores

voluntários no evento “Poesia fora do sítio”, que acontece no 8ª Avenida.

DECLAMAÇÕES NOS RESTAURANTES ADERENTES

DE 16 A 23 DE MARÇO | POESIA NA MESA

No decorrer da semana, a Poesia à Mesa ganha o seu sentido literal. Ao almoço ou jantar,

diversos poemas serão servidos à mesa dos Restaurantes Tudo aos Molhos, Neptúlia bar, Oliva

Palito, Bacana, Ponto Zero, Mutamba, Taberna do Zé, Bonzão, Harpa, Fénix, Aconchego do

Quintal, Ideias Café e Fábrica dos Sentidos. E se mais voluntários não houver, podem contar

com as originais declamações de Paulo Condessa e diversos grupos da cidade.

POESIA NA FÁBRICA

DE 18 A 22 DE MARÇO

As máquinas param, o ruído dá uma trégua e os trabalhadores descansam enquanto a voz da

poesia se infiltra. O normal dia de trabalho das fábricas é interrompido pelas animadas e por

vezes surpreendentes declamações do performer Paulo Condessa.

A esta iniciativa aderem, em 2019, as empresas Helsar, Bulhosas, Evereste, Viarco, Heliotextil,

Flexitex e Academia de Design de Calçado.

CERIMÓNIA de Entrega de Prémios do Concurso POESIA NA CORDA 2019

5 DE ABRIL | 18H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROGRAMA DETALHADO

04

11

16

18

04



RESTAURANTES

Aconchego do Quintal, Bacana, Bonzão, Fábrica dos Sentidos, Fénix, Harpa,

Mutamba, Neptúlia Bar, Oliva Palito, Ponto Zero, Taberna do Zé, Tudo aos Molhos

e Ideias Café.

REDE DE PADARIAS DA CIDADE

CENTRO COMERCIAL 8ª AVENIDA

Para mais informações, acompanhe-nos:

Facebook da Poesia à Mesa

Facebook da Biblioteca Municipal 

Blog Poesia à Mesa 

ADERENTES

INFORMAÇÕES

CONTACTOS
256 200 890

962 146 410

APOIOS
Centro Comercial 8ª AVENIDA

Viarco

Restaurantes Aderentes

https://www.facebook.com/poesiaamesa/
https://www.facebook.com/biblioteca.sjm/
http://poesiaamesa.blogspot.pt/

