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De 29 de fevereiro a 21 de março uma tempestade de poesia vai atravessar a cidade de S.

João da Madeira, que recebe a 18ª edição da Poesia à Mesa.

O Festival divulga um conjunto de poetas e as suas obras, indo ao encontro do público através

de ações em locais e contextos inusuais, como escolas, restaurantes, fábricas, autocarros,

mercado municipal e centro de saúde, para além dos espaços culturais da cidade.

A Poesia vai ser dita, cantada, exposta, trabalhada, conversada e até pendurada na corda. E 

vai andar impressa em diversos materiais, desde aventais a toalhetes de mesa, passando por 

sacos de pão e lápis.

Todos os anos são homenageados 6 poetas. Em 2020, o Festival Poesia à Mesa dará

destaque a Andreia C. Faria, Fernando Assis Pacheco, Herberto Helder, Mafalda Veiga,

Mário-Henrique Leiria e Soror Violante do Céu.

O Festival tem início a 29 de fevereiro com Pedro Lamares & Lúcia Moniz “Para atravessar

contigo o Deserto do Mundo”, no palco da Casa da Criatividade, com um espetáculo sobre a

amizade de Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena. Esta peça é um exercício de

intertexto. Intertexto entre dois poetas, entre dois atores, intertexto de afetos e uma luta comum,

entre o mundo que temos e o que queremos.

Da programação do festival destaca-se ainda o “Poetizando”, uma conversa sobre a vida, a

poesia e as palavras de Fernando Assis Pacheco, com o poeta José Fanha e o radialista

Fernando Alves, editor das manhãs da TSF, a 17 de março, na Biblioteca Municipal.

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

Diana Costa, a 6 de março, na Biblioteca Municipal – “Duomo””. A Biblioteca Municipal

acolherá, também, mais uma edição da Tertúlia dos Poetas Sanjoanenses a 16 de março.



Na noite de 11 de março, pelas 21h30, a Fábrica Viarco recebe os curiosos literários noturnos,

no Turno da Noite, num momento de recriação artística, com as performances poéticas dos

trabalhadores da fábrica e do performer Paulo Condessa, com a ajuda do guitarrista Sérgio

Correia (juntos formam o duo poético “Dois Líricos”).

Por entre dezenas de eventos, a mais poética semana de S. João da Madeira (de 16 a 21 de

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

fim-de-semana: sexta-feira, dia 20, às 21h30, a poesia será celebrada no seu mail alto

expoente, com a presença de uma das mais conceituadas cantautoras portuguesas, Mafalda

Veiga, que juntará a sua voz às performances dos grupos poéticos da cidade; e no sábado, dia

21, às 22h00, da palavra dita à cantada, vamos passear pelos poemas escolhidos por Ana

Deus (ex-membro dos Ban e Três Tristes Tigres), ao som, profundamente emotivo, do piano de

João Paulo Esteves da Silva, docente da Escola Superior de Música de Lisboa, que também

é poeta, tradutor, e compositor.

Até 21 de março há poesia à solta em S. João da Madeira. A cidade é palco de vários

espetáculos e iniciativas onde a poesia é a matéria prima, sendo sempre celebrada e

interpretada de forma singular.



Pedro Lamares & Lúcia Moniz celebram a

amizade de Sophia de Mello Breyner

Andresen e Jorge de Sena, bem conhecida,

até pelas cartas publicadas. Juntos, em

separado, atravessaram o deserto de um

país em ditadura. Sena exilou-se, Sophia

ficou. Desse afastamento físico resulta a

literatura epistolar da sua correspondência.

Muito além da direta, há uma profunda

correspondência de propósitos. A luta pela

liberdade, pela ação, pela palavra. Esta

peça é um exercício de intertexto. Intertexto

entre dois poetas, entre dois atores,

intertexto de afetos e uma luta comum,

entre o mundo que temos e o que

queremos.

EM DESTAQUE

Assumindo-se como o maior momento de

envolvimento comunitário do Festival

Poesia à Mesa, a Peregrinação Poética

contará com a presença de uma das mais

conceituadas cantautoras portuguesas,

com uma carreira sólida e um legado de

fãs inestimável, Mafalda Veiga, que

celebrará a poesia no seu mais alto

expoente, juntamente com os diversos

grupos culturais da cidade. A coordenação

pertence aos comissários Paulo Condessa

e José Fanha estando a animação de rua

sob a responsabilidade da Companhia de

Artes Performativas da Jobra.



A noite mais aplaudida da Poesia à Mesa, o

Serão Poético, reúne nesta edição duas

grandes figuras da música e da poesia

nacional: a cantora/compositora e performer

poética Ana Deus e o pianista João Paulo

Esteves da Silva. Num serão informal,

orientado pelo poeta José Fanha e o

performer Paulo Condessa, da palavra dita

à cantada, passeando por entoações,

suspiros e gritos, Ana Deus percorrerá

poemas escolhidos para serem ouvidos ao

som, profundamente emotivo, do piano de

João Paulo Esteves da Silva, que também é

poeta, tradutor e compositor.

EM DESTAQUE

Ana Deus nasceu em Santarém em 1963 e vive no Porto desde 1981.Sempre se interessou por

música, poesia e desenho. Começou o seu percurso musical em 87 no grupo pop Ban. Em 93

inicia com a escritora Regina Guimarães e o músico Alexandre Soares o grupo Três tristes tigres.

Tem musicado poesia de autores variados em projetos de canções como Osso vaidoso, Bruta e

Ruído Vário, este último em parceria com o músico carioca Luca Argel sobre poemas de

Fernando Pessoa.

João Paulo Esteves da Silva nasceu em Lisboa em 1961, filho de mãe pianista de e pai filósofo.

A música do pianista João Paulo Esteves da Silva é moldada pelos mundos do jazz, da canção,

da música clássica e da música tradicional. A profundidade emotiva assume, para João Paulo,

maior importância que o virtuosismo. Para o pianista, emoção não tem a ver com volume. As

suas publicações vão de CD a solo a gravações com big bands. Também poeta e tradutor,

traduziu Shakespeare e Molière para o teatro, tem publicado regularmente os seus livros de

poesia e composto música em diálogo com outras artes, como fotografia e cinema.



O que acontece quando dois amigos de

longa data se sentam à mesa a conversar?

Um é poeta, o outro fala-nos quase

sempre de um modo poético,

Este é o desafio desta noite. Dois amigos: o

poeta José Fanha, Comissário do Festival

Poesia à Mesa, e o radialista Fernando

Alves, autor do programa Sinais, e editor

das manhãs da TSF. Uma conversa sobre a

poesia em geral, as vidas dos poetas e em

particular a poesia e as palavras de

Fernando Assis Pacheco, um dos poetas

homenageados na edição deste ano.

NOVIDADES

No turno da noite os operários não

trabalham, dizem poesia.

A histórica Fábrica da Viarco “um ex libris

da cidade” abre as portas para uma visita

guiada às salas das máquinas. Mas não se

vai fabricar nada, a não ser poesia.

A Viarco recebe os curiosos literários

noturnos, num momento de recriação

artística, com as performances poéticas

dos trabalhadores da fábrica e do

performer Paulo Condessa, na companhia

do guitarrista Sérgio Correia (juntos

formam o duo poético “Dois Líricos).



CONTINUAM…

A Poesia à Mesa será servida em

andamento e a alta velocidade

poética. No insólito palco dos

transportes públicos da cidade

poderemos ver e ouvir os poetas do

Grupo Sériùs.

A poesia é terapêutica para quem a

lê. Oferece consolo e alívio. Com ela

tornamo-nos mais saudáveis, felizes

e sábios. Este ano, a Poesia à Mesa

serve-se no Centro de Saúde, com

amor mas também humor. Serão

distribuídas, ao longo da semana

mais poética da cidade, receitas

poéticas aos utentes…porque a

poesia também ajuda a curar a alma!

Haverá também espaço para

intervenções poéticas com os

Comissários do Festival. Haja Saúde!

.

Neste inusitado local haverá leituras

aleatórias e individualizadas, bem

como distribuição de poemas ao

acaso. Os vendedores e clientes

deste espaço serão as vítimas desta

Batalha Poética em que a palavra e a

poesia sairão vencedoras.

TOME UM POEMA PELA SUA SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE
18 DE MARÇO | 10H00

19 MARÇO | 14H30

POESIA NO AUTOCARRO 
7 DE MARÇO |11H00 I LINHA VERDE

MERCADO DE POESIA

MERCADO MUNICIPAL 
14 DE MARÇO | 10H00 



MAFALDA VEIGA (1965-)

Nasceu em Lisboa em 1965 numa família de origem

alentejana. Estudou Línguas e Literaturas Modernas.

Passou parte da adolescência em Espanha e, quando

regressou, o pai ofereceu-lhe uma guitarra e o tio,

guitarrista de fado, iniciou-a na composição. Em 1987

lança o 1º álbum tornando-se quase de imediato numa

cantora e compositora muito popular. Escreve a maioria

das suas letras, poemas simples e sensíveis, que são

entoados de cor por várias gerações de portugueses.

Publicou Livro de canções e, em 2019, E arrumei as

gavetas e cuidei do meu jardim. Em 2005 estreou-se na

literatura infantil.

HERBERTO HELDER (1930-2015)

Nasceu no Funchal, começou por estudar Direito mas

mudou para Filologia Românica que frequentou durante

três anos. Colaborou em vários periódicos como A Briosa,

Re-nhau-nhau, Búzio, Folhas de Poesia, Graal, Cadernos

do Meio-dia, Pirâmide, Távola Redonda e Jornal de Letras

e Artes. Em 1969 trabalhou como diretor literário da

editorial Estampa. Viajou pela Bélgica, Holanda, Dinamarca

e em 1971 partiu para África onde fez uma série de

reportagens para a revista Notícias. O seu estilo é

inconfundível, sofisticado e visceral ao mesmo tempo, como

se escrevesse numa língua própria. Em 1994 foi-lhe

atribuído o Prémio Pessoa, que recusou. Foi considerado o

maior poeta português da segunda metade do século XX e

um dos mentores da Poesia Experimental Portuguesa.

POETAS HOMENAGEADOS



FERNANDO ASSIS PACHECO (1937-1995)

Nasceu em Coimbra. Foi ator de teatro e redator da

revista Vértice. Licenciou-se em Filologia Germânica e

ingressou no serviço militar em 1961, tendo estado em

Angola até 1965, experiência que viria a marcar muito a

sua escrita. Foi poeta, cronista e jornalista, deixando

marca como grande repórter no Diário de Lisboa,

na República, no Jornal de Letras, Artes e Ideias,

no Musicalíssimo e no Se7e, onde foi diretor-adjunto. Foi

redator e chefe de redação de O Jornal, semanário onde

exerceu crítica literária. Colaborou também na RTP.

Publicou em 1963 o seu primeiro livro, Cuidar dos Vivos.

Dos vários livros publicados destacam-se Variações em

Sousa, Walt e Trabalhos e Paixões de Benito Prada. A

Musa Irregular reúne toda a sua produção poética.

Traduziu para português obras de grandes nomes do

panorama literário e tornou-se muito querido do grande

público com a brilhante participação no concurso televiso

"A Visita da Cornélia". Morreu à porta de uma livraria.

POETAS HOMENAGEADOS

SOROR VIOLANTE DO CÉU (1601-1693)

Nascida Violante Montesino, em Lisboa, no reinado

dos Filipes. Aos 29 anos, depois de um longo e intenso

desgosto de amor, entrou no Convento de Nossa

Senhora da Rosa (monjas da Ordem dos Pregadores,

Lisboa). Foi poetisa e escritora, famosa dentro e fora

de Portugal, conhecida nos meios culturais da época

como Décima Musa e Fénix dos Engenhos Lusitanos.

Foi um dos expoentes máximos do conceptualismo

barroco português. Mantendo o lirismo, desenvolveu

uma componente intelectual anteriormente apartada do

sexo feminino. Compôs uma comédia para ser

representada durante a visita de Filipe III a Lisboa. Era

fluente em português, latim, espanhol, tocava harpa e

cantava.



MÁRIO-HENRIQUE LEIRIA (1923-1980)

Nasceu em Lisboa. Foi aluno da Escola Superior de Belas

Artes de onde foi expulso em 1942, por motivos políticos.

Foi escritor, poeta, encenador teatral e pintor surrealista,

chegando a ser editor no Brasil, onde esteve exilado. É um

dos nomes maiores das letras lusas e um dos grandes

autores de culto do século XX.

Expoente maior do surrealismo, foi um obreiro das

literaturas alternativas, quer como escritor, quer como

tradutor de várias literaturas e géneros de vanguarda à

época (ficção-científica ou policial psicológico).

Apesar de curta, a obra de Mário-Henrique Leiria aborda os

mais diversos géneros e formas. Para além dos famosos

Contos do Gin-Tonic, na obra Novos Contos do Gin-Tonic

pode encontrar-se poesia, colagem, novela, cartas,

traduções, prefácios e artigos.

POETAS HOMENAGEADOS

ANDREIA C. FARIA (1984-)

Nasceu no Porto em 1984. Foi premiada com o Melhor

Livro de Poesia nos Prémios Autores de 2018 da

Sociedade Portuguesa de Autores, com o livro Tão Bela

Como Qualquer Rapaz que foi também incluído pelo crítico

e ensaísta António Guerreiro na lista dos melhores livros

de poesia de 2017.

Publicou em 2008 o seu primeiro livro de poemas, De

haver relento. Seguiram-se Flúor e Um pouco acima do

lugar onde melhor se escuta o coração. Em 2019, publicou

um volume com a sua obra reunida em Alegria para o fim

do mundo, na coleção Elogio da Sombra, coordenada por

Valter Hugo Mãe, que considera que “o trabalho de

Andreia C. Faria está entre os mais urgentes, magníficos,

da poesia contemporânea”.

Um poema seu foi incluído na antologia Os Cem Melhores

Poemas Portugueses dos Últimos Cem Anos (2017).



José Fanha, licenciado em arquitetura, é professor, poeta,

divulgador de poesia, cauto e co-autor de inúmeras antologias

temáticas de poesia portuguesa. É autor de textos para rádio,

dramaturgo e dramaturgista, autor de guiões para televisão e

cinema.

Possuidor de um vasto currículo poético, acompanha a Poesia à

Mesa desde as suas primeiras edições, como Comissário, sendo

ainda autor de livros de poesia para a infância e a juventude.

JOSÉ FANHA

PAULO CONDESSA

Paulo Condessa é mediador de leitura, poeta, escritor para a

infância/juventude e faz espetáculos de leitura performativa, a solo

e em grupo.

Dá cursos e oficinas de leitura criativa cooperativa, escrita sensorial

e inteligência criativa, de carácter lúdico ou profissional.

Concebe ou apoia festivais de poesia e prepara equipas leitoras.

Comissário deste evento desde 2016.

Fundou os duos de leitura performativa O COPO (com o poeta

Nuno Moura),

Os Peixes Gémeos (com o músico Afonso Azevedo) e Dois Líricos

(com o guitarrista Sérgio Correia).

COMISSÁRIOS



PEDRO LAMARES & LÚCIA MONIZ – “PARA ATRAVESSAR CONTIGO O

DESERTO DO MUNDO”

29 DE FEVEREIRO | 22H00 | CASA DA CRIATIVIDADE

A amizade de Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena é bem conhecida, até pelas cartas

publicadas. Juntos, em separado, atravessaram o deserto de um país em ditadura. Sena exilou-se, Sophia

ficou. Desse afastamento físico resulta a literatura epistolar da sua correspondência. Muito além da direta,

há uma profunda correspondência de propósitos. A luta pela liberdade, pela ação, pela palavra. A Sophia é

doce, mas não perdoa. Exige a verdade por inteiro para não habitar meio quarto. O Sena é duro e não

perdoa. Juntos, colocam-nos num lugar onde somos chamados a decidir, a questionar. Um lugar onde a

indiferença se mostra imperdoável Esta peça é um exercício de intertexto. Intertexto entre dois poetas,

entre dois atores, intertexto de afetos e uma luta comum, entre o mundo que temos e o que queremos.

EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA “DE PASSAGEM … PELA POESIA DOS

CANTAUTORES

02 DE MARÇO | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Biblioteca pretende divulgar o seu vasto espólio referente aos cantautores que, para além da

letra, são também muitas vezes autores da música, assumindo-se como os trovadores da

atualidade.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA “DUOMO” DE DIANA COSTA

06 DE MARÇO | 18H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A sua pintura estabelece-se em função daquilo que a vida se encarrega de lhe depositar nas

mãos. Hoje gera-se por referência ao livro “ruído branco”, da artista Ana Carolina.

Utilizando um processo construtivo para as imagens onde se ocultam e mostram

intencionalmente determinados elementos, a sua pintura funciona como uma apropriação dos

elementos gráficos identificáveis em sinais puramente plásticos cumprindo uma missão

subversiva relativamente à imagem inicial. A exposição tem o título “DUOMO” que deriva do latim

“domus” que significa casa.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “OS DIAS SÃO ASSIM” DE ANA OLIVEIRA

06 DE MARÇO | 21H30 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A apresentação estará a cargo de Cristina Marques.

PROGRAMA DETALHADO

29

02

06

0606



UM DIA TUDO ISTO SERÁ SILÊNCIO – CONVERSA À VOLTA DOS LIVROS

DE JOÃO HABITUALMENTE E EMANUEL MADALENA

13 DE MARÇO | 21H30 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A conversa faz-se entre a exploração do silente na poesia do jovem autor Emanuel Madalena

e os versos de João Habitualmente, encantados pela ruralidade e o seu progressivo

esvaziamento, a ironia e o papel do corpo. Cristina Marques medeia esta sessão de partilha

de encantamento poético.

POESIA NO AUTOCARRO

7 DE MARÇO |11H00 | LINHA VERDE DO TUS

A Poesia à Mesa será servida em andamento e a alta velocidade poética. No insólito palco dos

transportes públicos da cidade poderemos ver e ouvir os poetas do Grupo Sériùs.

TURNO DA NOITE

11 DE MARÇO | 21H30 | FÁBRICA VIARCO

No turno da noite os operários não trabalham, dizem poesia.

A histórica Fábrica da Viarco “um ex-libris da cidade” abre as portas para uma visita guiada às

salas das máquinas. Mas não se vai fabricar nada, a não ser poesia.

A Fábrica Viarco recebe os curiosos literários noturnos, num momento de recriação artística, com

as performances poéticas dos trabalhadores da fábrica e do performer Paulo Condessa, na

companhia do guitarrista Sérgio Correia (juntos formam o duo poético “Dois Líricos).

PROGRAMA DETALHADO

07

13

12

MERCADO DE POESIA

14 DE MARÇO | 10H00 | MERCADO MUNICIPAL

Neste inusitado local haverá leituras aleatórias e individualizadas, bem como distribuição de

poemas ao acaso. Os vendedores e clientes deste espaço serão as vítimas desta Batalha

Poética em que a palavra e a poesia sairão vencedoras.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MANUAL DA SOLIDÃO” DE TIAGO MOITA

12 DE MARÇO | 21H30 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A apresentação estará a cargo de Irene Guimarães. Haverá um momento com leitura de

excertos e ainda um momento musical com a concertina de Cláudia Pereira.

11

14



POETIZANDO

17 DE MARÇO | 21H30| BIBLIOTECA MUNICIPAL

O que acontece quando dois amigos de longa data se sentam à mesa a conversar?

Um é poeta, o outro fala-nos quase sempre de um modo poético, Este é o desafio desta noite.

Dois amigos: o poeta José Fanha, Comissário do Festival Poesia à Mesa, e o radialista Fernando

Alves, autor do programa Sinais, e editor das manhãs da TSF.

Uma conversa sobre a poesia em geral, as vidas dos poetas e em particular a poesia e as

palavras de Fernando Assis Pacheco, um dos poetas homenageados na edição deste ano.

TOME UM POEMA PELA SUA SAÚDE

18 DE MARÇO | 10H00 e 19 DE MARÇO | 14H30 | CENTRO DE SAÚDE

A poesia é terapêutica para quem a lê. Oferece consolo e alívio. Estende-se para além da sua

dimensão literária. Ficamos mais saudáveis, felizes e sábios. Serão distribuídas, ao longo da

semana mais poética da cidade, receitas poéticas aos utentes…porque a poesia também ajuda a

curar a alma! Haverá também espaço para intervenções poéticas com os Comissário do Festival.

Haja Saúde!

LANÇAMENTO DE “RELATOS DA RENDIÇÃO” DE BUDAPALA (PAULO

CONDESSA)

18 DE MARÇO | 21H30 | PAÇOS DA CULTURA

Durante 2016 e 2017 Paulo Condessa deu consigo parado no tempo, em estados meditativos

que resultaram da incapacidade de compreender o mundo e o colosso do absoluto que nos

alberga. E começou a render-se a essa grande coisa que nos tem a todos em pé e em vida.

Desse processo nasceram os "Relatos da Rendição" que assinou com o nome que lhe foi dado

por um mestre tibetano. Para celebrar esses três livrinhos haverá uma leitura com taças tibetanas

num ambiente introspetivo e de apaziguamento interior. E também uma conversa informal com

alguém que ama e entende certos mistérios da densidade poética, Cristina Marques.

PROGRAMA DETALHADO

16 TERTÚLIA DOS POETAS SANJOANENSES

16 DE MARÇO | 18H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Tertúlia dos Poetas Sanjoanenses evoca os poetas nascidos e residentes em S. João da

Madeira e que nela participam. É um momento tradicional de leitura de poemas de autoria dos

presentes, ou de outros poetas, e que se tem vindo a apresentar como um momento de grande

mestria poética local. A tertúlia será iniciada com um momento musical proporcionado por

alunos da Academia de Música de S. João da Madeira.

17

18

18



PROGRAMA DETALHADO

19

18

21

PEREGRINAÇÃO POÉTICA COM MAFALDA VEIGA

20 DE MARÇO | 21H30 | SAÍDA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Assumindo-se como o maior momento de envolvimento comunitário do Festival Poesia à

Mesa, a Peregrinação Poética contará com a presença de uma das mais conceituadas

cantautoras portuguesas, com uma carreira sólida e um legado de fãs inestimável, Mafalda

Veiga, que celebrará a poesia no seu mais alto expoente, juntamente com os diversos grupos

culturais da cidade. A coordenação pertence aos comissários Paulo Condessa e José Fanha

estando a animação de rua sob a responsabilidade da Companhia de Artes Performativas da

Jobra.

Este ano contaremos com a participação de:

• APROJ na estação poética Herberto Helder;

• UNIVERSIDADE SÉNIOR na estação poética de Soror Violante do Céu.

• ASSOCIAÇÃO LUÍS LIMA e FUGAS POÉTICAS na estação poética de Fernando Assis

Pacheco;

• CERCI na estação poética de Mafalda Veiga;

• ECOS URBANOS na estação poética de Andreia C. Faria;

• TOJ e A BEM DIZER na estação poética de Mário-Henrique Leiria.

20

TERTÚLIA DAS FUGAS POÉTICAS

19 DE MARÇO | 21H30 | CLUBE DO CHÁ

A já reconhecida tertúlia poética sanjoanense dedica este mês ao programa da poesia à

mesa e disponibiliza todo o espaço de declamações aos autores homenageados no festival

deste ano. A reunião de todos os amantes da poesia contará com a presença dos

comissários do festival.

SERÃO POÉTICO COM ANA DEUS E JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA

21 DE MARÇO | 22H00 | PAÇOS DA CULTURA

A noite mais aplaudida da Poesia à Mesa, o Serão Poético, reúne nesta edição duas grandes

figuras da música e da poesia nacional: a cantora/compositora e performer Ana Deus e o

pianista João Paulo Esteves da Silva. Num serão informal, orientado pelo poeta José Fanha e

o performer Paulo Condessa, da palavra dita à cantada, passeando por entoações, suspiros e

gritos, Ana Deus percorrerá poemas escolhidos para serem ouvidos ao som, profundamente

emotivo, do piano de João Paulo Esteves da Silva, que também é poeta, tradutor e

compositor.



POESIA NA CORDA

3 A 21 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. A

poesia também vai ser pendurada no 8ª avenida numa cúpula geodésica.

OFICINAS POÉTICAS NAS ESCOLAS

DE 9 A 13 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..

DECLAMAÇÕES NOS RESTAURANTES ADERENTES

DE 12 A 21 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, Mutamba, Taberna do Zé, Bonzão, Harpa, Fénix, Aconchego do Quintal, Ideias

Café, Bistrô da Dona Isa, Restaurante Almeida e Scarpa caffe. E se mais voluntários não houver,

podem contar com as originais declamações de Paulo Condessa e José Fanha.

POESIA NA FÁBRICA

DE 12 A 19 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, com a ajuda do guitarrista

Sérgio Correia (juntos formam o duo poético “Dois Líricos”).

A esta iniciativa aderem, nesta edição, as empresas Project ID (OCF), Bulhosas, Cortadoria

Nacional do Pelo, Flexitex e Academia de Design de Calçado.

CERIMÓNIA de Entrega de Prémios do Concurso POESIA NA CORDA 2020

17 DE ABRIL | 18H00 | BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROGRAMA DETALHADO

03

09

12

12
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CONTACTOS

256 200 890

962 146 410


