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É com enorme entusiasmo que a Câmara Municipal de Odivelas, regressa a uma das 
suas mais emblemáticas iniciativas, o Encontro de Escritores Lusófonos, realizando-se 
esta edição, numa casa que ao longo de muitos anos tem prestigiado a Cultura, de modo 
particular no nosso concelho, a Biblioteca Municipal Dom Dinis, abrindo as suas portas para 
acolher nos dias 14 e 15 de maio, este evento literário.

Ainda imbuídos pelo espirito de celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se 
assinalou no passado dia 5 de maio, pela segunda vez, no âmbito da sua consagração pela 
UNESCO no ano de 2019, reunimos nesta distinta iniciativa uma abrangente assembleia 
de eruditos e amantes da literatura, pois não existe literatura sem escritores, sem leitores e 
sem paixão! Juntos, na mesma substância que ocupa o corpo da escrita, livre, intemporal 
e assente numa verdadeira dimensão universal, reforçamos a importância da língua 
portuguesa como fator de coesão e união, pela identidade coletiva que nos confere e muito 
nos orgulha, na qual se destaca a vitalidade da lusofonia presente nos quatro cantos do 
mundo ao projetar a nossa história sem fronteiras.

O douto ministério da literatura, contemplado à luz e na envolvência da nossa lusofonia é 
sem dúvida um fator de riqueza, merecendo empenho na sua salvaguarda e promoção. 
Configurando-se como alicerce primordial na comunicação, permite-nos uma melhor 
compreensão da realidade que nos rodeia, é um pilar fundamental na conquista de mais 
e melhor integração e uma chave-mestra no combate à exclusão social, apresentando-
se concomitantemente como fonte de saber e desenvolvimento, um verdadeiro farol das 
comunidades, a mais profunda e genuína forma de expressão de um povo e das suas 
gentes, onde quer que se encontrem, dando pleno e real sentido ao tema desta edição, 
“LER É VIAJAR POR MÚLTIPLAS REALIDADES”.

Importa que saibamos em conjunto, continuar a escrever as páginas desta que é a mais 
bela obra, a enciclopédia da vida, uma construção coletiva, tendo em cada ser humano, 
em cada povo irmão, em cada um de nós, uma parte única e integrante deste incessante 
memorial da escrita, onde se vai registando a cada instante a indissociável herança do 
nosso inigualável património imaterial. E é pela imensa virtude existente nesta identidade 
comum, consubstanciada na língua, cultura e arte, que se manifesta de forma tão 
viva através da notável força da literatura, que devemos realizar todos os esforços para 
aprofundar laços, partilhar experiências e promover sinergias no domínio da nossa rica 
e vasta interculturalidade, primando em primeira instância pelo princípio do respeito ao 
próximo, e almejando sempre, a construção de uma sociedade mais justa, igual, fraterna e 
solidária.
 
Nesta festa de homenagem à literatura, estamos certos que todos os ilustres escritores 
envolvidos na iniciativa, darão em cada momento da sua intervenção, um grande contributo 
na promoção de boas práticas, realçando a leitura como hábito saudável e essencial, 
reconhecendo o livro como presença e companhia de excelência na jornada da nossa 
vivência quotidiana.

Edgar S. Valles
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Odivelas



14.05.2021

10H00 RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES

10H30 SESSÃO DE ABERTURA 
 Momento Poético – Olinda Beja
 Vereador da Cultura Edgar Valles 
 
11H00 PAINEL 1
 VIAJAR PELO MUNDO E ESCREVER SOBRE ELE É A MINHA PROFISSÃO. 

«Viajar pelo mundo e escrever sobre ele é a minha profissão. (…) Tenho mais de 40 anos e 
poucas certezas na vida – como tal, gosto de questionar tudo o que me parece seguro e 
adquirido. Também por isso viajo: dá-me a distância e a perspectiva para relativizar (…).»1

 Afonso Reis Cabral (escritor), António Luís Campos (fotojornalista), Filipe   
 Morato Gomes (blogger de viagens)
 (M) Sandra Nobre (storyteller)

12H30  PAUSA

14H30 PAINEL 2
 LITERATURAS DE VIAGEM NA DIÁSPORA

 Ana Mafalda Leite (escritora), Luís Barbosa Vicente (editor), 
 Yara Monteiro (escritora)
 (M) Tony Tcheka (escritor)

15H45 PAINEL 3 
 PERCORRER OS CAMINHOS DO MUNDO, ULTRAPASSAR FRONTEIRAS.

«Mesmo que a rota da minha vida me conduza a uma estrela, nem por isso fui dispensado 
de percorrer os caminhos do mundo.»2   

 Paulo Moura (jornalista e escritor), Pedro Mota Machado (investigador e   
 escritor), Tony Tcheka (escritor)
 (M) Carlos Gonçalves (jornalista)

1 Gonçalo Cadilhe
2 José Saramago
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15.05.2021

10H30 PAINEL 4 
 AS BIBLIOTECAS SÃO COMO AEROPORTOS. SÃO LUGARES DE  
 VIAGEM.

«As bibliotecas são como aeroportos. São lugares de viagem. (…) Os livros são da 
família direta dos aviões, dos tapetes voadores ou dos pássaros.»3

 Raquel Ochoa (escritora), Sandra  Barão Nobre (biblioterapeuta),   
 Teresa Pombo (professora, PNL2027)
 (M) Luís Barbosa Vicente (editor)

12H00 PAUSA

14H30 PAINEL 5
 MIRAGEM E VIAGEM É MAIS QUE RIMA, É SINA.4 
 Emílio Lima (escritor), Hirondina Joshua (escritora), J. A. S. Lopito   
 Feijóo K. (escritor), Olinda Beja (escritora), Regina Correia (escritora) 
 – Guto Pires (acompanhamento musical)
 (M) Carlos Gonçalves (jornalista)

16H30  SESSÃO DE ENCERRAMENTO

3 Valter Hugo Mãe
4 Arménio Vieira


