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Escreve poemas?
Está interessado em traduzir textos poéticos?
É apreciador de poesia?
Registe-se na Plataforma!
http://www.epublisher-platform.eu/register

Notícias sobre a plataforma
digital do projeto ePublisher

 Pretende-se, também, que os parceiros formem
clubes e organizem atividades de escrita coletiva
de poemas, que deverão publicar na
secção/separador „Poemas Coletivos“.
Participe na escrita coletiva de poemas!

 A Biblioteca Pública da plataforma contém
textos, não só publicados por poetas e
tradutores dos quarto parceiros do projeto,
mas também de autores dos Estados Unidos
da América, São Marino, Servia e
Eslovénia .
A Comunidade continua a aumentar!

 A versão Beta de um jogo on-line intitulado
Poetry Writing Game (um jogo que “ensina” a
escrever poesia), foi já enviada a todos os
parceiros, para que estes se pronunciem acerca
do mesmo. O jogo será, em breve, lançado na
plataforma!

 A partir de abril de 2016, a plataforma
passará a incluir um novo separador,
intitulado “Poeta do Mês”, onde os
parceiros do projeto terão oportunidade de
destacar poetas importantes do panorama
literário da Lituânia, Polónia, Portugal e
Finlândia .

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

Em abril, estará em destaque a poesia do
famoso poeta contemporâneo Rimvydas
Stankevičius, da Lituânia .
Em maio – será a vez da Polónia apresentar
o seu poeta famoso, em junho – um poeta
da Finlândia, em julho – Portugal
apresentará o poeta da sua escolha.

Aprecie a poesia dos poetas consagrados!
poets!
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O segundo encontro dos parceiros do ePublisher foi na Polónia
The Project Team Meets in Lithuania

 Os parceiros apresentaram os resultados obtidos
até à data – falaram sobre os poetas e tradutores
que já se tinham inscrito na plataforma e
publicado os seus textos, apresentaram, ainda, o
plano de atividades relacionadas com a
promoção do projeto e leitura pública de poesia,
a realizar nos diferentes países. Foram, também,
mostrados os resultados dos inquéritos de
avaliação interna e revelado o feedback relativo
às funcionalidades da plataforma, dado pelos
seus utilizadores.

 Nos dias 15 e 16 de março, de 2016, teve lugar o
segundo encontro dos quatro parceiros do projeto
ePublisher , na cidade de Cracóvia, na Polónia.
 Participaram na reunião os representantes das
instituições parceiras da Lituânia, Polónia, Finlândia e
Portugal, bem como o poeta, argumentista e
compositor polaco Michal Zablocki, membro da
Associação Polaca de Escritores, que colaborará com
o projeto na qualidade de especialista em escrita
coletiva de poemas, e o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Lousada, Dr. Pedro Machado.

A escrita coletiva de textos poéticos, o
orçamento, a disseminação do projeto, a
comunicação interna e as atividades a
desenvolver nos próximos meses, estiveram em
destaque na agenda deste segundo encontro.
 Enquanto estiveram em Cracóvia, os parceiros
participaram num programa sociocultural:
visitaram a casa de Czesław Miłosz, que recebeu
o Prémio Nobel da Literatura em 1980, foram
conhecer o antigo Bairro Judeu, a Associação de
Escritores, a mais antiga livraria da Europa.
 O próximo encontro terá lugar em setembro de
2016, em Turku, Finlândia.

Eventos de Promoção e Leitura Pública de Poesia em Lousada

No dia anterior, dia 7 de abril, foi a vez de João
Pedro Mésseder, apresentar o seu livro de poemas
intitulado “De umas Coisas Nascem Outras”, com
a presença de António Mota, outro escritor de
renome, que leu alguns dos poemas do livro
Contact e-mail: www.cm-lousada.pt

No passado dia 8 de abril foi inaugurada a exposição
“Rota do Românico, Caminho de Encanto”, que
conjuga fotografia e poesia, numa simbiose perfeita.
Durante a exposição, foram lidos alguns poemas,
escolhidos pelos autores.

