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NEWSLetter
Criações do ePublisher


Um Website, que contém uma plataforma
internacional de comunicação multilingue ,
para tradutores e poetas amadores e
profissionais, jogos on-line de escrita de
poesia e uma biblioteca de poesia para o
público em geral
(http://www.epublisher-platform.eu/)



Uma rede de comunidades de tradutores e
poetas, de organizações e instituições de
arte e cultura



Eventos locais de promoção e leitura de
poesia, com projeção de poemas nas
paredes de edífícios públicos dos países
parceiros



Festivais internacionais de poesia na
Lituânia, na Polónia, em Portugal e na
Finlândia



Documentários acerca dos Festivais de
Poesia



Publicações on-line para publicitação e
dissiminação dos resultados do projeto

O que é o ePublisher
?O ePublisher é um projeto, financiado pela

UE,
mais concretamente pelo “Europa Creativa/
Cultura”, que teve início no dia 1 de julho de 2015
e terá continuidade até 30 de junho de 2017.

O ePublisher pretende aumentar o número de

pessoas interessadas na herança tangível e
intangível da cultura europeia, fomentando a
produção e circulação de produções literárias, que
aumentem o interesse das pessoas, através da
facilitação do acesso às mesmas.

O ePublisher surge de uma parceria entre quatro

organizações europeias:
P1 - Soros International House
Lituânia – Coordenador do
projeto

P2 - Zwiazek Stowarzyszen
MULTIKULTURA
Polónia

P3 - Município de Lousada
Portugal
P4 - Turun kansainväliset
kulttuurimarkkinat yhdistys ry
Finlândia
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ePublisher: Ações levadas a cabo a Nível Internacional
A Equipa de Parceiros do Projeto encontra-se na Lituânia


Nos dias 27-28 de Outubro, 2015 teve lugar a primeira reunião
conjunta de todos os parceiros em Vilnius, Lituânia.

No início da reunião oficial, E. Deltuvaitė, diretora do gabinete da
Creative Europe na Lituânia, deu as boas vindas aos presentes.
No decorrer da reunião, foram discutidos diversos assuntos
relacionados com a implementação do projeto, tais como a gestão
do projeto e o papel de cada parceiro no mesmo, questões
financeiras e de informação, avaliação interna e aspetos
relacionados com a comunicação entre todos, materiais e estratégias
de dissiminação do projeto, atividades a realizar no primeiro ano,
plano de trabalho, entre outros.
Durante a visita à Lituânia, os parceiros tiveram oportunidade de
conhecer a Uzupis Art Incubator, que é um dos parceiros associados
deste país, e visitar as suas galerias de arte, a „Galera“ e a „Kalnas“.
O representante desta organização fez uma visita guiada à
„República de Uzupis“, referindo-se à mesma como um fenómeno
único, onde num só lugar se concentra um conjunto de empresas
com um poderoso potencial criativo e cultural, uma área com uma
imagem absolutamente exclusiva.
Na reunião estiveram igualmente presentes dois representantes da
empresa IT Webas.lt, responsável pela criação do website do projeto
e pela plataforma on-line de criação e tradução de poesia.



A área do website aberta ao público foi oficialmente
lançada no dia 8 de novembro, enquanto que a
plataforma ficará disponível no final de fevereiro de
2016. Poetas de todo o mundo irão ser convidados a
publicar os seus poemas nesta plataforma, enquanto
que tradutores, também de todo o mundo, serão
desafiados a fazer a sua tradução.



A próxima reunião de todos os parceiros, para
discussão das ferramentas do website, bem como os
próximos eventos de promoção da poesia, terá lugar em
março de 2016, em Cracóvia, Polónia.

ePublisher: Ações levadas a cabo a Nível Nacional
Contactos
Estabelecidos
com as Associações Parceiras, em Portugal
The Project Team
Meets
in Lithuania
Durante os primeiros meses do projeto, o Município de
Lousada, apresentou o projeto E Publisher a diferentes
instituições e organizações culturais, com o objetivo de
estabelecer protocolos de parceria com as mesmas, que
neste tipo de projetos são fundamentais. Sendo que a
Biblioteca Municipal de Lousada será o setor do Município
que irá ficar responsável pelo desenvolvimento do projeto,
convidamos mais cinco instituições para nossos parceiros.

Esses cinco parceiros são:
► Rede de Bibliotecas de Lousada
► Associação Portuguesa de Poetas
► Associação Portuguesa de Escritores
► Centro Cultural Casa Fernando Pessoa
► Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

Contacto de e-mail: cm-lousada@cm-lousada.pt

