
edições anterioreseste ano

POESIA,
UM DIA

biblioteca municipal  
josé baptista martins

Vila Velha de Rodão

19 a 26 Setembro 2015
leituras no rio • ateliês 

 tertúlias • residência literária  
correio poético • espetáculos

Contamos consigo entre  
19 e 26 de Setembro para a  
4.ª Edição do Poesia, Um Dia

/bibliotecamunicipalrodaoSiga-nos no facebook e não perca uma  
iniciativa da Biblioteca Municipal de Ródão

performance poesia à la carte 
pela Associação Artística 
Andante, no CDRC.

uma leitura no rio  
A poeta Margarida Vale de 
Gato lê poesia no rio Tejo.

encerramento do poesia, um dia  
no miradouro do castelo 

do rei Wamba.

espetáculo afinal o caracol,  
pela Associação Artística Andante.

a carruagem da poesia
Viagem de comboio entre Lisboa 

e Vila Velha de Ródão com leitura 
de poesia pelo ator Paulo Lages.

palestra sobre  
poesia e religião 
ministrada pelo poeta António 
Salvado, no CIART.

ateliê de colagens 
dinamizado por Natércia 
d’Almeida no recinto de 

N.S. da Alagada.

abertura da exposição  
mural zoológico,  
do projeto BI-CHARADA 
dinamizado por Ana Rita 
Pires  e Mito Elias.

receção aos poetas 
convidados
Jaime Rocha, Margarida Vale  
de Gato e José Mário Silva na  
Biblioteca Municipal José 
Baptista Martins.

atividade aqui há poesia 
dinamizada por Elsa Ligeiro, diretora  
da Alma Azul, no Agrupamento de 
Escolas de Vila Velha de Ródão.

atividade aqui há poesia  
no Lagar de Varas do Enxarrique 

dinamizada por Elsa Ligeiro e 
Mª da Conceição Sobreira.

atividade aqui há poesia 
dinamizada por Elsa Ligeiro, 
Ilda Pires e Silvério Dias na 
Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Velha de Ródão.

atividade aqui há poesia 
dinamizada por Elsa Ligeiro, Ilda 
Pires e Silvério Dias no Centro de 
Saúde de Vila Velha de Ródão.

uma leitura no rio 
O poeta e editor Nuno Moura 
lê poesia no rio Tejo.

atividade conhecer a aldeia,  
ler para a aldeia,  
realizada em Vale do 
Cobrão, na casa e no ateliê 
de Felicity Townsend.

encontro com o poeta 
vergílio alberto vieira 
na Biblioteca Municipal José Baptista 
Martins com a participação dos 
atores Marlon e Sara Fortes.

espetáculo às avessas, 
pela Associação Artística Andante.

a poesia que me acompanha, 
intervenção literária e artística 

em capas de cadernos 
escolares e dossiês orientada 

por Natércia d’Almeida.

encerramento do poesia, um dia 
no miradouro do castelo 

do rei Wamba.
apresentação do livro  

poesia, um dia, 
com a presença dos poetas 

Miguel-Manso, Margarida 
Vale de Gato, Jaime Rocha 

e do presidente da Câmara 
Municipal Luís Miguel Pereira.


