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Newsletter 5 

“Entre nós e as palavras, o nosso dever falar“ Mário Cesariny 

 

Gostamos de poesia. Gostamos de ler poesia em voz alta. 

Gostamos de ouvir poesia lida pelos outros. Gostamos de poesia 

lida numa roda de amigos à volta de uma mesa numa taberna 

portimonense ouvindo as palavras suspensas dos poetas. Por 

isso, no Dia Mundial da Poesia, numa tertúlia de fim de tarde, 

vamos sentar-nos à roda de uma mesa lendo e ouvindo Mário 

Cesariny, Ruy Belo, Herberto Hélder, Al Berto, António Ramos 

Rosa, Luiza Neto Jorge, Adília Lopes, Nuno Júdice e outros. 

Entre nós e as palavras  

21 Março | Dia Mundial da Poesia  

Local: D&N Lifestyle Lounge | Largo D. 

João II | Portimão |18h00 | 913 385 105 

 

Cadernos de Viagem - Concurso 

Comunidade de Leitores 

João Pinto Coelho , Os Loucos da Rua Mazur 

23 Abril | Dia Mundial do Livro  

Local: D&N Lifestyle Lounge | Largo D. 

João II | Portimão |21h00 | 913 385 105 

 

Travessias” no rasto dos algarvios que demandaram as 

Américas, uma “revista mediterrânica falada”, um concurso 

de Cadernos de Viagem” inspirados nos itinerários 

mediterrânicos de Manuel Teixeira Gomes – tudo isto sem 

sair de Portimão - e, ainda, poesia e outras ficções em voz 

alta, um passeio aos lugares colombinos e o que mais há 

de vir são as propostas do ICIA para 2018. Tomem nota das 

primeiras ações e apareçam! 

Há livros que tranquilizam e outros que desassossegam. Os 

Loucos da Rua Mazur pertence a esta segunda categoria. Na 

senda do extraordinário Perguntem a Sarah Gross, o novo 

romance de João Pinto Coelho regressa à Polónia da Segunda 

Guerra Mundial para nos dar a conhecer uma galeria de 

personagens inesquecíveis, mostrando-nos também como a 

escrita de um romance pode tornar-se um ajuste de contas com o 

passado.  

Começar a ler agora para conversarmos depois, talvez com a 

participação do autor. 

Também Manuel Teixeira Gomes, que desde “novo, nos muitos 

anos a fio, durante os quais, por cinco ou seis meses em cada 

ano, percorr[ia] as costas do Mediterrâneo, anotava as suas 

impressões de viagem em cadernos que serviam de rascunho para 

a escrita das cartas enviadas aos seus amigos desde as cidades 

que visitava. 

Uma existência de papel, escrita e desenhada à mão, que o ICIA 

desafia a criar num concurso em que cada concorrente se imagina 

o viajante Manuel Teixeira Gomes em périplo mediterrânico, 

anotando num Moleskine as suas impressões de viagem.   

 

Mais informação e regulamento na página web do ICIA 


