Programa da Tertúlia
ABERTURA: Boas-vindas com a Drª Lucília Salgado (Presidente da APCEP)
I - Intervenção do Centro Qualifica do AE Paço de Arcos (Ler + Qualifica PNL2027), apresentada pela Profª Luísa
Esmeralda (CQ)
- Leituras do Grupo de Alfabetização/Profª Manuela Esteves:
• Fátima e Francisca dizem um diálogo original que se intitula “Vida e Poesia”.
- Leituras do Grupo B22 do processo RVCC- Básico/Profª Luísa Esmeralda:
• Ana Marlene – “Gato que brincas na rua” de Fernando Pessoa;
• José Fernandes – “Por cada haverá…” de José Couto- poema alusivo à sua atividade de bombeiro;
• Raquel Silva – “A primavera e o jardim” de Francisco Bezerra, seu avô, jardineiro de 103 anos, que
poderá estar a assistir do Brasil.
- Leituras do EFA/RVCC Básico e Secundário/ Profª Manuela Esteves & Profª Luísa Esmeralda:
• Rosário Rosa, Maria Raquel e Luísa Esmeralda – “O Mostrengo” de Fernando Pessoa;
• Maria Raquel e Filipe (filho menor) – “Liberdade” de Fernando Pessoa;
• Rosário Rosa – “Felicidade” de Fernando Pessoa;
• Rosa Pereira – autora, fala de si e lê poemas seus.
- Leituras do Grupo de PLA/Profª Clara Santos (língua nativa/português):
• Diksha: " Eu queria que a vida fosse realmente um livro";
• Magnólia Casa: " O sol e a lua";
• Olga Trindade: " Adeus, meu amigo, adeus;
• Yu Li: "Pensamentos numa noite silenciosa";
• Yury: Tenho um lápis de cor na mão;
• Roman Alenin e filha (menor): "Família" (o título poderá ser diferente);
• Roman Alenin: " Poesia cantada".
II - Intervenção da APCEP, apresentada pela Drª Manuela Paulo
• “Olhar Poético” por Tiago Robalo/ALEM;
• “OS DANÇARINOS” - Mia Couto pelo Duo Vera e Inês, iCreate VNP;
• “O MUNDO” - Educado Galeano, pela Anna Lina (APCEP estagiária);
• LEITURA EM FRANCÊS pela família Claire, José, Del Joice;
• POEMAS - CQ Barafunda;
• Clara Silva/ALEM – diz Pablo Neruda, David Mourão Ferreira, Natália Correia;
• BATUQUE! Momento Musical– Ana, Teresa Vicente, Teresa Teixeira;
III – Intervenção da Desenhando Sonhos, apresentada por Rogério Pereira
• Domingos Lobo e Manuel Diogo – serão ditos poemas neorrealistas onde se destacarão, entre outros
aspetos, as vertentes lúdicas que as palavras e a sua oralidade podem induzir;
• Carolina Lima Vaz – falará da sua vivência pessoal com alguns dos poetas do movimento neorrealista e
“brincará” com as palavras para ilustrar o que virá a dizer;
• Laurinda Rodrigues - que dirá poemas seus e de Maria João Brito de Sousa (ausente), ambas ligadas a
um grupo de poetas que nunca deixarão que o soneto se confine;
• Lídia Borges – dirá um poema e situará, pela sua experiência pessoal, de que modo é que é possível
atrair para a escrita e para a leitura da poesia quem, de algum modo, ande afastado dela.
ENCERRAMENTO com a Engª Olívia Matos (Desenhando Sonhos)
Convida-se a participar em Sessão Zoom https://us02web.zoom.us/j/89317983159 com ID da reunião: 893 1798 3159
Transmitido ainda pelo Facebook: https://www.facebook.com/EquipaLpD

