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 Gosta de poesia escrita em várias
Na plataforma do ePUBLISHER é possível:
línguas?
 Leia e aprecie a poesia da biblioteca digital do ePublisher
 Gosta de escrever poemas?
onde pode encontrar quase 900 poemas originais e
 Adora traduzir poemas?
traduções de diferentes autores, de vários países.
 Gostaria de partilhar a sua poesia com  Procure os poemas e os poetas através do motor de
busca;
os outros e vê-la reconhecida?

 Partilhe a sua poesia online, com um simples “click”;
 Veja os seu poemas serem revisitados e reconhecidos;
Junte-se à nossa comunidade internacional  Comente os poemas escritos e/ou traduzidos por outras
pessoas;
online em:
 Junte-se à nossa vibrante comunidade de poetas,
http://www.epublisher-platform.eu
tradutores e amantes da poesia oriundos dos quarto
parceiros do projeto,Lituânia, Polónia, Portugal e
Finlândia, bem como poetas dos Estados Unidos da
America, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Basil;
 Interaja com outros poetas, tradutores e amantes da
poesia dos quarto cantos do mundo;
 Crie os seus próprios poemas usando o jogo de escrita
online de poesia;
 Conheça os poetas mais famosos e populares da Lituânia,
Polónia, Portugal and Finlândia que são apresentados da
plataforma do projeto na secção “Poeta do Mês”;
Aprecie a leitura de poesia da nossa crescente coleção de
 Visione os vídeos feitos pelos parceiros, acerca dos
poemas:
eventos de poesia organizados pelos países parceiros;
 Tome conhecimento das últimas notícias acerca do
projeto e acompanhe os eventos.
Divirta-se com o mundo mágico da poesia com o
ePUBLISHER!

Visite a plataforma e crie o seu próprio poema!
http://www.epublisher-platform.eu/game/

Contacte com autores de todo o mundo:

Partilhe as suas opiniões, deixe os seus cometários:

A 3ª reunião dos parceiros do ePublisher, foi na Finlândia
A terceira reunião conjunta dos parceiros teve lugar em Turku, Finlândia, nos dias 26 e
27 de setembro.
O parceiros da Lituânia, Polónia, Portugal e Finlândia debateram assuntos relevantes
para o projeto, apresentaram os eventos de promoção da poesia, organizados em
cada um dos países, apresentaram o feedback que receberam dos participantes nas
atividades desenvolvidas e planearam os próximas ações relacionadas com a
implementação do projeto.
Os parceiros também falaram acerca da poesia publicada por cada país, na plataforma
online e as traduções feitas até então. Apresentaram os progressos feitos no campo da
escrita de poemas coletivos, nos seus países, e acordaram as datas para os festivais
internacionais de poesia, ou seja, o evento mais importante deste projeto, a ser
organizado em cada um dos países parceiros.

Eventos de Promoção da Poesia em Portugal (Lousada)
Para promover a poesia em Lousada (Portugal), foram realizadas diversas atividades e eventos, em locais diversos locais do
concelho. Desde abril, os mais importantes foram:
 Dia 7 de abril, 2016, lançamento do livro de poesia “De umas Coisas Nascem Outras”, de João Pedro Mésseder”, que é
um escritor muito conceituado em Portugal. Escreve livros em prosa e poesia, nomeadamente para crianças. O livro foi
apresentado por outro famoso escritor português, António Mota, na Biblioteca Municipal de Lousada.
 Dia 7 de maio, 2016, inauguração da exposição “Variações sobre o Corpo”, de José Rodrigues, um dos maiores artistas
plásticos portugueses, que faleceu em setembro último. Esta foi a última exposição inaugurada com a presença do
autor. Todos os desenhos foram criados com base num poema de Eugénio de Andrade, grande poeta português, já
falecido, e que era um muito querido amigo de Rodrigues.
 Dia 14 de maio, de 2016, lançamento do livro de poesia “O Romântico”, de Fernando Paralta, um poeta lousadense que
escreve sobre a vida pessoal e a vida quotidiana. A apresentação do livro foi feita na Biblioteca Municipal de Lousada,
com leitura de alguns poemas que constam no livro. .
 Dia 24 de maio, 2016, “Diogo Puiçarra em Pessoa”, no Auditório Municipal de Lousada. Um espetáculo baseado no livro
com o mesmo nome, totalmente dedicado à poesia. Diogo Piçarra é um cantor/intérprete, que decidiu escrever um livro
baseado nos poemas do grande poeta Fernando Pessoa. A cada poema de Fernando Pessoa corresponde um outro,
escrito por Piçarra e, de seguida, uma folha em branco que convida o leitor a escrever, ele mesmo, a sua versão do
poema. Um espetáculo cheio de música e poesia, em que o espetador é convidado a participar e, principalmente,
motivado para a leitura e escrita de poesia.
 No dia 12 de setembro, 2016, a Biblioteca Municipal de Lousada completou 13 anos de existência. Para comemorar a
data, realizou-se um concerto, nas escadas exteriors do edifício, em que as músicas eram intercaladas com a leitura de
poemas. Ao mesmo tempo, eram projetados nas paredes da Biblioteca, esses mesmos poemas.
 Nos dias 28 e 29 de outubro, no Auditório Municipal de Lousada tiveram lugar as V Jornadas Pedagógicas da Rede de
Bibliotecas de Lousada, cujo tema foi “Falemos de Poesia”. Durante dois dias, poetas, professors, amantes da poesia em
geral, falaram da suas experiências, da sua relação com este género literário e, principalmente, demonstraram que a
poesia pode ser divertida e ensinada com prazer. A plateia era constituída por cerca de 200 professores, educadores e
profissionais ligados às bibliotecas. Foram realmente dois dias em que a poesia clássica, moderna, simples, elaborada,
erudita e popular foi a verdadeira protagonista.

Decore e reserve as datas dos Festivais de Poesia, que se realizarão em 2017:
17-18th March 2017 – Cracóvia, Polónia

12-13th May 2017 – Vilnius, Lituânia

7-8th April 2017 – Turku, Finlândia

6-7th June 2017 –Lousada, Portugal

Para mais informações, visite o site do projecto em: http://www.epublisher-platform.eu
Contacte a Biblioteca Municipal de Lousada, Portugal.através dos contacto:
Biblioteca Municipal de Lousada: 255 820 570/ mailto:biblioteca@cm-lousada.pt

