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INTRODUÇÃCAO
O ePublisher é um projeto que visa contribuir para o aumento do público interessado
em poesia, promovendo formas inovadoras
de publicar poemas por poetas profissionais
e amadores, ajudando a chegar a novos públicos e melhorar o acesso geral à poesia. Os
parceiros do projeto, Lituânia, Finlândia, Polónia e Portugal, utilizaram duas metodologias
distintivas para alcançar estes objetivos:
A primeira, usou ferramentas multimédia e
online, como uma forma inovadora de escrever
e promover poesia, e a segunda foi através da
apresentação de poemas de forma tradicional
ao, público em geral, incluindo promoção de
eventos de leitura de poesia e festivais, totalmente dedicados a este tema.
Como resultado, a parceria desenvolveu um
portal na internet www.epublisher-platform.
eu, que serve como plataforma internacional
multilingue onde poetas e tradutores, sejam
profissionais ou amadores podem publicar os

seus poemas e traduzi-los. Podem, também,
participar na criação e tradução de poesia,
dando oportunidade a todos aqueles que se
consideram amantes de poesia, de ler poemas
enviados para a plataforma, comentá-los e
avaliá-los.
Qualquer pessoa, de qualquer país do
mundo, se pode juntar à comunidade do ePublisher.
Eventos para promover a poesia, incluindo
excursões, leituras públicas, projeções de poesia em paredes de edifícios públicos e Festivais
Internacionais de Poesia foram organizados na
Lituânia, Finlândia, Polónia e Portugal, e incluiu
participantes de todos os quatro países representados pelo projeto. Queríamos que os festivais fossem diferentes dos festivais usuais, a fim
de dar especial importância à linguagem da
poesia, recuperando a tradição do passado e
projetando-a para novas formas de expressão.

Então, esperamos que o ePublisher tenha alcançado
os objetivos elencados abaixo, e que os parceiros do
projeto possam estar orgulhosos, pois:
• o projeto encontrou novas maneiras de trazer poesia
para um público mais amplo
• os participantes do projeto experimentaram novas
formas de criar poesia
• o público em geral esteve envolvido na criação de
poesia.

ePublisher – PLATAFORMA DIGITAL
Gosta de Poesia em várias línguas?
Está interessado em escrever os seus próprios poemas?
Gosta de traduzir poemas?
Gostaria de partilhar a sua poesia com outras pessoas e ser reconhecido por isso?
Faça parte da nossa comunidade internacional em:
http://www.epublisher-platform.eu
onde pode ler a poesia que já faz parte da nossa grande coleção de poemas,
contactar com autores de todo o mundo
partilhar as suas opiniões e deixar os seu comentários

COM O ePUBLISHER PODEMOS:
• Ler e apreciar a poesia da Biblioteca online do ePublisher constituída por milhares de
poemas originais e traduções de diferentes
autores do mundo inteiro;

• Interagir com amantes da poesia, poetas e
tradutores de todo o mundo;

• Procurar poemas e poetas;

• Saber mais sobre os famosos e mais populares poetas da Lituânia, Polónia, Portugal e
Finlândia, visitando a página da plataforma
digital dedicada ao “Poeta do Mês”;

• Partilhar poesia online com um simples clique;
• Ver os nossos próprios poemas revistos e reconhecidos;
• Comentar sobre poemas escritos e / ou traduzidos por outras pessoas;
• Juntar-nos à vibrante comunidade de poetas, tradutores e amantes da poesia, dos
quatro países parceiros do projeto: Lituânia,
Polónia, Portugal e Finlândia, bem como dos
Estados Unidos da América, São Marino, Sérvia, Eslovénia e Brasil;

• Criar o nosso seu próprio poema usando o
jogo de escrita a online;

• Assistir a vídeos feitos pelos parceiros do
projeto sobre os eventos de poesia em seus
respetivos países;
• Verificar as últimas notícias e procurar eventos relacionados com o projeto.

Desfrute do mundo mágico da poesia com o ePUBLISHER! Visite a plataforma digital e crie o
seu próprio poema!
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JOGOS DE ESCRITA COLABORATIVA
(apps) by Zygimantas Kudirka
Os artistas têm, geralmente, uma perspetiva muito única do mundo e isso, de certa
maneira, restringe a sua capacidade de colaboração. Escrever um poema em conjunto,
seria como uma longa discussão noturna, alguns copos partidos e, possivelmente, nenhum
verso escrito.
Então eu pensei numa forma de fazer com
que as pessoas escrevessem um único texto juntos, mas deixando algum espaço para
a expressão individual. Como direcionar um
grupo de mentes diferentes de para um único
propósito. Como fazer para que todos trabalhassem em sintonia uns com os outros.

Isso fez-me criar três tipos de Jogos
Colaborativos – FIGURA IMAGINÁRIA,
DIÁLOGO SURREAL e POEMIZADOR.

Os utilizadores escolhem um dos
métodos, iniciam uma sessão e, após
apenas alguns minutos, conseguem
obter um ficheiro com o seu poema escrito de forma colaborativa, que eles
podem compartilhar ou gravar.
Estas aplicações informáticas (apps) permitem que liguemos digitalmente os nossos pensamentos, fazendo com que várias partes de
diferentes cérebros se tornem numa única entidade e escrevam poemas, de qualquer lugar
do mundo, ao mesmo tempo.
Eu sempre fui fascinado pela poética de
aleatoriedade e estas apps combinam as contribuições das diferentes pessoas, para formar
uma narrativa inesperada.
Eu também sou fascinado por remixes lite-

rários, e, por isso uma destas apps permitem
que os utilizadores alterem o texto, até se tornar completamente diferente.
Ainda estou espantado com o facto de algumas
pessoas continuarem a escrever os seus poemas.
Nenhum dos métodos surrealistas clássicos
(tais como como escrever uma linha, dobrar
um papel e passar para a próxima pessoa)
são usados aqui. Cada método é autêntico e
exclusivo, embora muito simples na sua essência.
As apps não nos ensinam escrita criativa.
Elas são feitas para provocar a escrita, para
superar a medo da página em branco. Elas
põem-nos à vontade, fazendo perguntas,
mostrando coisas para definir, etc. Quase não
nos apercebemos de que estamos a escrever
um poema colaborativo. Estes jogos interativos ajudam a ultrapassar a luta interior tão
presente no processo de escrita.
Se olharmos para eles como um jogo de
computador - eles absorvem informações
muito mais complexas do utilizador do que um

simples jogo. O utilizador controla-o através
do input de pensamentos. Ao mesmo tempo,
a interface é muito mais simples do que a da
maioria dos jogos.
O que é interessante é que só se consegue
conhecer o significado do poema quando ele
estiver terminado e nunca antes. Só então é
que pode ser partilhado ou guardado. Desta
forma, mesmo que a sessão de escrita colaborativa dure apenas meia hora, acaba-se sempre com alguns poemas no disco rígido.
Não há necessidade de ser um poeta para
usar os jogos - estão abertos a todos e podem
ser usados de muitas maneiras: como treino
de criatividade, alívio, do stress diário, reabilitação mental, prevenção de divórcio, cibersexo – cada um pode impulsioná-lo ainda mais!
Eles são de natureza muito simples em sua
natureza, mas fazem milagres. Experimente-os
e eu prometo que, um dia destes, os irei procurar no nosso banco de dados secreto.

As três apps estão em: http://games.epublisher-platform.eu/
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Um dos destaques da noite foi uma leitura de poesia com o famoso poeta finlandês,
Juha Kulmala, acompanhado pelo famoso
saxofonista lituano Viktoras Olechnovičius,
que mais tarde proferiu estas maravilhosas
palavras acerca do festival

FESTIVAL ePUBLISHER NA
LITUAÂNIA “DESCOBRIR
A POESIA, DE NOVO”
Nos dias 12 e 13 de maio, os lituanos amantes de poesia e convidados estrangeiros tiveram a oportunidade de descobrir a poesia, de
novo, no Festival internacional “ePublisher”.
O primeiro dia começou na National Gallery
of Art (NDG) – Galeria Nacional de Arte - onde
os participantes tiveram a oportunidade de assistir a pequenos espetáculos ao vivo inspiradas
pela poesia. “Vaibai Ore” apresentou um poema “Blue Forest” (Floresta Azul), que agarrou o
pulso da cidade; corações a pulsar, saudade,
ódio, amor e raiva, nas avenidas da cidade.
Mais tarde, o poeta e arquiteto Tomas S. Butkus apresentou “Full Moon Vanity” (A Vaidade
da Lua Cheia). De acordo com autor, o poema
foi escrito depois de ele mesmo ter sentido que
alguém estava ao seu lado - um assistente, um
acompanhante.
O evento terminou com uma visualização
de filmes inspirados na poesia, criados por
diferentes sons e grupos: “Avaspo”, “Nunu” e
“Concrete Rabbits”.
Após estas experiências contemporâneas, foi
apresentada ao público uma abordagem tradicional de poesia. Na “Casa de Puglu” os atores

Gabriele Malinauskaite, Asta Stankunaite e Pijus
Narijauskas apresentaram textos de Rimvydas
Stankevicius, poeta e ensaísta.
Seguiu-se uma conversa entre o autor e o
público. Depois do evento, Asta, um dos atores, afirmou

“Como músico, tive a oportunidade de
participar numa experiência diferente
daquelas que estou habituado, pois não
foi um simples espetáculo musical, mas
um momento partilhado com um grande
poeta.
Foi muito interessante, divertido e uma
grande emoção, que, na minha opinião,
é suposto encontrar-se na poesia, nas
artes e mesmo noutros lugares mais improváveis. Eu gostaria de ver tudo aquilo que foi hoje aqui apresentado, numa
grande sala de espetáculos.
Ler poesia numa determinada língua
materna e acompanhar essa leitura com
outro tipo de performance, poderia realmente motivar as pessoas. Eu incentivaria
especialmente os jovens a participar”

O segundo dia do festival começou com
uma apresentação do poeta e jornalista,
Žygimantas Kudirka, que teve como objetivo
inspirar o público e motivar as pessoas para
o workshop de escrita colaborativa.
Durante a apresentação, várias técnicas
de escrita colaborativa, nomeadamente os
jogos interativos de escrita colaborativa do
“ePublisher”, foram testados pelos participantes da Finlândia, Portugal e Polónia.
A parte final do workshop foi a poesia num
momento de karaokė com poemas criados
através dos método de escrita colaborativa.
No final do workshop, Žygimantas disse

“Estou muito feliz com os resultados
que alcançamos hoje. Os jogos de
escrita de poesia coletiva atraem novos entusiastas. O site do ePublisher é
muito interessante e, embora pareça
pouco ativo no início, tem atraído mais
e mais pessoas, de diferentes sítios e
realidades, que criam poemas em
tempo real”.

“Este festival inspirou-me realmente.
Eu acho que é extremamente importante promover a poesia junto das pessoas,
especialmente dos jovens, para que eles
descubram a capacidade de pronunciar
lindas palavras, melhorar o seu conhecimento e de compartilhar emoções através
da poesia. A sua colega Gabriele acrescentou: “Se alguém que participou nestes
eventos, se sentiu inspirado e pensou: “Oh,
talvez eu também posso escrever poesia
“ e carregou, pelo menos, um poema na
plataforma digital do ePublsiher, acho
que o objetivo foi alcançado 100%.”
O primeiro dia do festival terminou com a
leitura de poemas, por poetas vindos da Finlândia, de Portugal e da Polónia.
Veja o vídeo do Festival de Vilnius aqui: https://www.youtube.com/watch?v=VW9fgwvrX4c
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Viagem a
Anykšðèiai,
Terra Natal de
Poetas
Lituanos
famosos
Na manhã ensolarada de 27 de maio de
2016, um grande número de participantes do
projeto ePublisher e outros entusiastas foram
visitar a cidade lituana de Anykščiai, que é a
terra natal de conhecidos poetas lituanos A. Baranauskas, J. Biliūnas e A. Vienuolis-Žukauskas.
Pessoas que escrevem poesia e a publicaram no
site do projeto, tiveram a oportunidade de vivenciar o espírito especial da cidade, onde, em
tempos, viveram e trabalharam famosos escritores de poesia e prosa, da eternamente verde e indestrutível Floresta de Anykščiai (Lituano:
Anykščių šilelis) por A. Baranauskas.
A primeira paragem foi na recentemente criada Treetop Walking Path (Caminho Pedestre sobre a Copa das Árvores) (http://anyksciuparkas.
lt/parko-lankytojams/medziu-laju-takas), no pinhal de Anykščiai, perto da pedra Puntukas. O
percurso atravessa as copas das árvores ao longo de cerca de 300 metros, subindo gradual-

mente até aos 21 metros de altura.
De seguida todos foram convidados a subir
mais 36 metros e observar o pinhal Anykščiai,
visto de acima, o serpentear do rio Šventoji e as
planícies circundantes. A beleza natural do cenário foi reforçada pela atriz e participante do
projeto G.Malinauskaitė, que recitou extratos
do poema The Forest of Anykščiai (A Floresta
de Anykščiai) (http://antologija.lt/text/antanas-baranauskas-anyksciu-silelis).
Mais tarde, visitamos The Beacon of happiness (em Lituano “Laimės žiburys”) (http://www.
anyksciuparkas.lt/gamta-ir-kultura/kulturos-vertybes/jbiliuno-kapas-laimes-ziburys) - o túmulo do famoso poeta lituano J. Biliūnas.
Depois de dar uma volta pelas ruas da Cidade Velha e visitado as praças A. Baranauskas e
A.Vienuolis, cheias de vida e com uma atmosfera muito positiva, dirigimo-nos para o último destino da nossa viagem - Burbiškis Manor
(http://www.burbiskis.lt), um monumento arquitetónico do século XIX. Uma joia da era neoclássica, que nos fascinou com sua subtileza e
elegância e onde assistimos a um recital de
poesia, com poetas locais e internacionais que
publicaram os seus trabalhos na plataforma do
ePublisher.

Noite de Poesia
Dedicada ao
poeta Lituano
R.Stankevièius
A 3 de junho de 2016, no Coffee Inn, situado
no coração da cidade velha de Vilnius, a Soros International House organizou um encontro
com o famoso poeta contemporâneo Rimvydas Stankevičius - poeta ePublisherd o mês de
abril2016.
Durante o evento, todos os leitores e amantes de poesia tiveram a grande oportunidade
de, não só conhecer o poeta, como também
apreciar a sua incrível poesia apresentada
pelos jovens atores Gabrielė Malinauskaitė,
Dovydas Laukys e Asta Stankūnaitė. Os atores
apresentaram um programa impressionante,
de poemas, textos e canções selecionados, de
R.Stankevičius.

A atuação revelou o poder da poesia e a
capacidade que esta tem para captar a atenção do público – todos os presentes puderam
vivenciar o poder que pequenos textos compostos por apenas algumas frases, mas escritos com singular beleza e genialidade,
conseguem atingir. Conseguem ser mais poderosos do que textos com muitas e muitas páginas.
Como R.Stankevičius mais tarde disse durante a tertúlia, um poema pode até ser uma
oração, tamanho é o seu poder! No final do
evento, os participantes gostaram da oportunidade que lhes foi dada de conversar com
o poeta, fizeram-lhe perguntas e ouviram as
suas ideias.

Vídeos dos eventos https://www.youtube.com/watch?v=O0Zsjcq9Vdc
https://www.youtube.com/watch?v=xMn72NiV6Uc
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Leitura
de Poesia
na MCTAU
No dia 8 de abril de 2016, a SIH realizou
uma sessão de leitura de poesia na Medardas
Čobotas Third Age University (MCTAU).
A sessão reuniu um grande grupo de estudantes de literatura, bem como membros do
Book Lovers ‘Club no MCTAU.
O evento foi dedicado ao famoso poeta lituano Vytautas Mačernis. Começou com a
leitura dos seus poemas, pela atriz Gabrielė
Malinauskaitė.
No final de sua apresentação, Gabrielė animou o público com algumas canções verdadeiramente apaixonantes.
Seguiu-se uma palestra sobre a vida e obra
do poeta realizada pelo Professor Virginija
Šlekienė.
No final do evento, o Dr. Romualdas Šimkūnas, Decano da Faculdade, em nome de todos os participantes e alunos, felicitou o SIH
por uma grande iniciativa e ofereceu à instituição o livro de poesia “Minties verpetuose”,
que consiste em 50 poemas escritos por estudantes de literatura MCTAU.

Viagem Poéetica
a Kaunas
A 7 de outubro de 2016, um grande grupo de participantes mais ativos no projeto
ePublisher - poetas, tradutores e amantes da
poesia - fizeram uma viagem emocionante à
cidade poética de Kaunas, a segunda maior
cidade da Lituânia.
O objetivo desta viagem foi homenagear
dois famosos poetas lituanos Maironis e Salomėja Nėris (http://antologija.lt/author/salomeja-neris?lang=en), visitando os museus
que lhe foram dedicados na cidade: o Museu
Maioris de literatura lituana (http://maironiomuziejus.lt/) e a Casa-Museu de S.Nëris.
Os participantes visitaram a exposição dedicada a Maironis (1862-1932), poeta, professor de teologia moral e Reitor do Seminário
de Kaunas. Para os Lituanos espalhados pelo
mundo, Maironis não é apenas um poeta, mas
a sua vida é um símbolo de esperança, de resiliência nacional, de fé inabalável na ideia de
que o sofrimento leva à glória.
A segunda paragem foi na casa de Salomeja Neris (1904-1945), muito amada pelos
Lituanos, que uma vez chamou à nossa terra
“gota de âmbar “.
A paisagem que rodeava o lugar era de
tirar o fôlego, os participantes aprenderam
muito sobre a vida da autora, seus atos rebelde e do seu amor pela poesia.
Como comentou mais tarde um dos participantes, foi “uma excursão gourmet maravilhosa”,
da qual todos os participantes gostaram muito.

Projecaço
ã
de Poesia
em Ví lnius
No dia 11 de novembro de 2016, o diretor da SIH e Coordenador do projeto ePublsiher, Dr. Malinauskiene, em cooperação com
o curador chefe da Galeria de Arte (NDG)
(www.ndg.lt) L.Jablonskiene, realizou uma
conferência de imprensa para anunciar o início das projeções de poesia ePublisher do dispositivo LED da NDG.

Centenas de poemas de poetas lituanos,
que publicaram os seus trabalhos na plataforma ePublsiher poderiam ser vistos e lidos no
ecrã, pela comunidade local e por todos os visitantes da da cidade de Vilnius.
Mais tarde, antes do início do Festival Internacional, poesia dos países parceiros foi projetada nas suas respetivas línguas. Aqueles
que participaram no festival ficaram realmente orgulhosos por ver os seus trabalhos projetados.
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FESTIVAL ePUBLISHER
NA FINLÂANDIA
O festival de poesia “ePublisher” em Turku
foi realizado de 7 a 8 de abril de 2017. O
programa foi incrível e as atividades foram
realizadas em lugares diferentes.
Na manhã do dia 7, os participantes dos
países parceiros visitaram o Instituto Cristão
de Turku, onde os estudantes estrangeiros leram os poemas de Mikael Agrikola e de outros famosos poetas finlandeses.
Os convidados estrangeiros - incluindo os
poetas dos países parceiros – apresentaram-se e leram poemas em inglês.
Conhecidos poetas finlandeses, como
Tommy Parkko e Juha Kulmala, também participaram do evento. Os tradutores de Turku,
Antonina e Matti Huovinen, apresentaram a
sua tradução para finlandês do poema The
Castle of Turku, originalmente escrito em russo, de Andrei Karpin. Os alunos que estão a
aprender finlandês e outros participantes no
evento tiveram a magnífica oportunidade de
se familiarizar com poetas finlandeses, bem
como poesia da Lituânia, Polónia e Portugal.
Também gostaram de ler poemas em finlandês.		

No segundo dia, o festival mudou-se para
a principal Biblioteca da cidade. Lá ficámos
a conhecer mais sobre poesia finlandesa. O
representante da biblioteca, Matti, falou com
os convidados acerca da coleção de poesia
existente na biblioteca. Mika Lamminpää, o
poeta de Turku, falou sobre as especificidades da poesia finlandesa, em inglês, e, também, sobre a importância da tradução de
poesia, de finlandês para outras línguas.
De seguida, os poetas presentes lerem os
seus poemas. Mais de 20 poetas finlandeses
de diferentes cidades, incluindo Turku, Raisio,
Kaarina, Helsínquia e Tampere participaram
no evento. Entre os poetas finlandese encontravam-se Tommi Parkko, Juha Kulmala, Kimmo Räntilä e Ahmed Zaidan. Os convidados
estrangeiros, representando a Lituânia, Portugal e a Polónia, leram poemas em inglês e
nas suas línguas maternas.
O público gostou muito deste evento de lei-

tura da poesia – “Eu gostei do evento na
biblioteca da cidade. Foi incrível“- disseram
os poetas da Lituânia. “Obrigado por um festival tão bem organizado, em Turku “- agra-

deceu nosso parceiro de Portugal, Artur Pinto.
“Foi bem organizado e eu gostei muito!“-afirmou a poetiza de Turku, Tatiana Kivinen.
Cerca de 90 pessoas participaram do evento.
À noite, os participantes do festival visitaram a Casa do Livro em Turku, onde um representante da Casa, Pentti Tähtinen nos contou
sobre as atividades que a Casa do Livro promoveu em Turku. Mais tarde, o poeta do Iraque, Ahmed Zaidan falou sobre a sua própria
história como poeta e leu os seus poemas em
inglês. Então todos os poetas presentes leram
seus poemas em inglês, bem como nas suas
línguas maternas. Seguiu-se uma tertúlia muito
calorosa e produtiva sobre o papel da poesia
na nossa vida quotidiana e a importância da
sua tradução para várias línguas.

“Obrigado, por este evento. Eu realmente gostei muito”- disse o estudante do

Instituto da Roménia, Venera Cicileanu.

“Gostei muito do evento. Muito brigado. Agora eu sei quem é Agricola
“, disse outro estudante do Iraque, Al-Ethawi

Kanaan Fadel Abbas. Mais de 100 pessoas,
incluindo estudantes do Instituto, participaram no evento.
Depois deste evento no Instituto Cristão, fez-se uma visita literária pela cidade de Turku.
Um guia acompanhou o grupo de convidados
estrangeiros, apresentando os
lugares mais importantes no contexto dos
eventos literários. Visitámos os monumentos
dedicados aos Poetas famosos da Finlândia,
os lugares importantes ligado à sua poesia e
a Universidade de Turku.
No caminho, visitámos o Café Literário,
onde tivemos uma reunião com o poeta finlandês Tommi Parkko, que organizou um incrível workshop de escrita coletiva para o público local e os convidados estrangeiros.

Assista aos vídeos do Festival de Turku aqui:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=jByDK2uqzTI
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Eventos de Leitura De Poesia,
em Turku
No final de agosto / início de setembro, a
Associação Internacional de Cultura de Turku(TKKY), organizou três eventos públicos de leitura. Os eventos visavam aumentar o interesse
dos alunos imigrantes pela poesia finlandesa e
incentivá-los a ler, em voz alta, os poemas em
língua finlandesa. Três grupos de estudantes,
com histórias de imigração, participaram nestes eventos. Os alunos também leram poemas
nas suas próprias
línguas, promovendo, assim, línguas menos
usadas (LWUEL) e o multilinguismo.
Os eventos contaram com a participação
de mais de 70 pessoas, a quem foi apresentado o projeto ePublisher e a plataforma de
poesia, bem como os próximos eventos e os
festivais internacionais.

Excursãao poéetica
a Helsí nquia
No domingo 11 de setembro, o TKKY organizou uma excursão a Helsínquia para os participantes mais ativos do projeto ePublisher. 30
pessoas de Turku, Raisio, Parainen e Kaarina visitaram lugares relacionados com poetas finlandeses, incluindo Johan Ludvig Runeberg, Aleksis Kivi,
Elias Lönnrot e Eino Leino.
Durante a viagem de autocarro, foram lidos
poemas desses poetas foram, pelo guia turístico,
Matti Huovinen. Junto dos monumentos aos poetas, os participantes leram os seus próprios poemas, e Matti falou sobre a vida desses poetas
finlandeses e da sua poesia. Desta forma, os participantes tiveram uma ótima oportunidade para se
familiarizar com a poesia finlandesa, bem com a
vida de alguns dos principais poetas finlandeses.

„Obrigado pela interessante excursão e pela poesia. Eu realmente gostei
muito. Avisem-me quando fizerem mais
iniciativas destas.” – Larisa Söderström, par-

ticipante de Parainen.

Viagem a Terra Natal
De alguns Poetas Finlandeses
Domingo 8 de janeiro de 2017, a TKKY organizou uma excursão aos locais de nascimento
os conhecidos poetas finlandeses Elias Lönnrot e
Aleksis Kivi. A viagem começou em Turku e dirigiu-se para Lohja (Sammatti), onde a casa onde nasceu Elias Lönnrot’s está situada.
De Lohja o grupo continuou para Nurmijärvi,
onde o famoso poeta e escritor finlandês Alek-

sis Kivi nasceu.
Os participantes tiveram uma ótima oportunidade para se familiarizar com os locais
de nascimento dos poetas finlandeses e saber
mais sobre as suas vidas.
Durante a viagem, os poemas desses poetas
foram lidos por Antonina Huovinen, e o nosso guia
falou sobre os locais, os poetas e a sua poesia.

Poesia Colaborativa Escrita
em Turku
No domingo, dia 7 de outubro decorreu em
Turku, um evento de escrita de poesia colaborativa, organizado pelo TKKY.
No início do evento, todos os participantes
desejaram um feliz aniversário ao poeta Andrei Karpin. De seguida, o poeta leu alguns
poemas de sua autoria. Posteriormente, os
participantes foram convidados a escrever os
seus próprios poemas em pequenos grupos.
Todos gostaram da escrita colaborativa, e cada grupo leu os seus poemas colaborativos
para os outros participantes.
Mais tarde, a poetiza Irina Hvalovskaja leu
alguns poemas de sua autoria e cantou músicas baseadas na sua poesia. Depois, Tatiana
Kivinen e Larissa Erikson leram, também, alguns dos seus próprios poemas.
O evento foi um grande sucesso, do qual todos os participantes gostaram muito.
“Obrigado por esta noite. Nós gostamos muito!”, afirmaram as autoras de
Turku Irina Hvalovskaja, Tatiana Kivinen e Larisa Erikson.

Noite de Poesia
dedicada ao
poeta
Armas Hiiri
A 20 de outubro de 2016, na igreja de
Varissuo em Turku, foi organizada pela Associação Inkerinliitto , uma noite de poesia
dedicada a Armas Hiiri, o poeta ePublisher
do mês.
Neste evento estivem presentes representantes do TKKY, em nome do projeto ePublisher, que Svetlana Myhkyrä apresentou aos
participantes. Evgeni Shorohov, compositor e
guitarrista de Petrozavodsk interpretou trabalhos de Armas Hiiri com base no Kalevala
- o famoso poema épico da Finlândia, que se
tornou parte da literatura mundial: este poema épico foi traduzida para mais de 60 línguas. O representante da Inkerinliitto, Martti
Hirvonen, agradeceu a Armas Hiiri pelo seu
importante trabalho - a tradução de Kalevala de russo para finlandês.
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FESTIVAL EPUBLISHER
NA POLÓONIA
Em 18 e 19 de março de 2017, Multikultura
organizou um festival de poesia em Cracóvia, juntando o festival ePublisher com O Dia Mundial da
Poesia na Polónia. Desta forma, Multikultura expandiu o programa do festival ePublisher, tornando-o mais atrativo para os jovens poetas e para o
público de Cracóvia, interessado em poesia.
Foram organizadas uma série de atividades
poéticas conjuntas e encontros, abertos ao público
e aos visitantes de Cracóvia, com jovens artistas.
O Festival ePublisher de Poesia não só fez aumentar o número de participantes, como despertou neles a consciência para a importância
dos poetas polacos, deu-lhes a conhecer o
lugar onde nasceram e, para além disso deu-lhes a oportunidade de conhecerem poetas
estrangeiros que haviam sido convidados para
os encontros públicos de leitura de poesia.
A Multikultura também convidou outros poetas
polacos de outras cidades da Polônia, que já haviam publicado na plataforma do ePublisher. O
Dia Mundial da Poesia, na Polónia, e O Festival da
Poesia, em Cracóvia, foi uma celebração de todos
aqueles que gostam de ler e escrever poemas. O
Festival ofereceu exposições, concertos, encontros
com poetas e escritores, conversas e painéis de
discussão, e estreias, também.
Aos participantes foi oferecido um passeio pelos
lugares literários de Cracóvia e os mesmos tiveram
a oportunidade de assistr à exibição do filme „Widok Krakowa „com Adam Zagajewski como guia.
O Festival apresentou artistas com críticas notáveis, incluindo Wojciech Bonowicz, que descreveu a
situação da poesia na Polónia no contexto da Europa

e das tendências mundiais, e Miłosz Biedrzycki.
O poeta descreveu os maiores festivais literários da Polónia. Os fãs de poesia tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com o famoso
poeta polaco Adam Zagajewski. Durante o festival
foram apresentadas as criações poéticas dos jovens poetas de Cracóvia, em polaco e inglês. Houve uma apresentação dos poemas recentemente
publicados pela Associação de Jovens Escritores
Polacos chamada „Cracow Young“.

Os participantes juntaram-se todos
para jantar e continuar a trocar ideias sobre a temática.
Estes encontros internacionais de poesia, promovidas na cidade de Cracóvia,
mostraram a cidade como um centro de
literatura em geral e de poesia em particular, quer ao nível físico, quer, também,
através da Internet.
Os participantes no Festival de Poesia do ePublisher, disseram ter apreciado as oportunidades
para se encontrar com poetas polacos famosos e
com os críticos literários: Adam Zagajewski, Miłosz
Biedrzycki, e Wojciech Bonowicz, alguns deles destacados nos seus comentários, e a rara experiência
de compartilhar poesia estrangeira bem traduzida
para o poloco. A impressão geral dos participantes
foi que havia um grande apoio a eventos de poesia
na Polónia e também no contexto da Europa e que
eles recomendaram a promoção dos festivais de
poesia em Cracóvia - A Cidade da Poesia – para
que este evento se torne anual e passe a constar no
calendário cultural da cidade.

Eventos de Poesia
Em Cracóovia
Nos dias 23 e 24 de abril de 2016, Multikultura organizou um encontro de poetas. O
encontro foi realizado por ocasião dos dias
do livro Malopolska, e contou com a presença dos poetas, AdamZwoniarski, Agnieszka
Smugła, Ewa Zwoniarska, Anna Zięba e Maria Jankowska, bem como amantes de poesia e utilizadores da plataforma do projeto
de poesia.
Os participantes tiveram a oportunidade de
apresentar seu trabalho, encontrar-se cara a cara com outros escritores e convidados especiais, e
discutir a possibilidade do uso dos jogos de escrita colaborativa usando a plataforma digital do
ePublisher. O evento foi organizado pela União
das Associações Multikultura, em cooperação
com os parceiros do projeto, Fundacja Poemat e
a Associação de escritores polacos, em Cracóvia.
Após as atividades oficiais, os participantes tomaram parte dos vários eventos do Dia do Livro
Malopolska, em Cracóvia.
De 10 a 12 de junho de 2016, foi organizado um evento de poesia para apresentar a
plataforma ePublisher. Os participantes tiveram uma oportunidade para apresentarem
as suas obras no Salão Literário de Cracóvia

(Salon Literary Krakow), ramo da Associação
de Escritores Polacos.
Os parceiros sugeriram atividades locais de
poesia, planeadas para ter lugar na segunda
metade de 2016. Cada poeta presente foi convidado a ler seus próprios poemas.
O evento contou com a presença de 37 pessoas e foi organizado pela União das Associações Multikultura, em cooperação com Fundacja
Poemat. A leitura da poesia foi liderada pelo
Presidente da Associação Polaca dos Escritores
- Michal Zablocki.
Após as atividades oficiais, os participantes assistiram a um evento de Poesia noturna, em Cracóvia.

Assista ao vídeo do Festival de Cracóvia aqui: https://www.youtube.com/watch?v=SMdtTbgDEWM
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Bruna, uma das alunas, disse que “Este festival foi uma experiência fantástica,
porque consegui conhecer poetas de
outros países e agora compreendo que
a poesia pode ser uma inspiração para
o nosso dia-a-dia.”
A tarde de poesia atingiu o seu clímax quando os poetas convidados da Lituânia – Laima
Kreivytė e Zygimantas Kudirka, – Bożena Boba-Dyga, Katarzyna Grzesiak e Michał Zabłocki
da Polónia - Juha Kulmala, Kimmo Räntilä e
Ahmed Zaidan da Finlândia - apresentaram os
seus poemas aos participantes, na sua língua
materna.
João Pedro Mésseder, o convidado especial
português, reconheceu a importância dos projetos como ePublisher, porque:

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE POESIA EM PORTUGAL
O Festival Internacional de Poesia em Lousada
foi realizado nos dias 6 e 7 de junho de 2017.
Foram dois dias de atividades e interação entre
todos os parceiros do projeto ePublisher e o público em geral, onde a poesia, atravessou a barreira
das línguas e em que a comunicação foi rainha.
O primeiro dia começou com a apresentação
do projeto de um jovem cantor e compositor,
Diogo Piçarra, o livro “Diogo Piçarra em Pessoa”. Este seu livro teve como base de trabalho
os poemas do grande poeta português Fernando Pessoa, Estiveram presentes cerca 200 pessoas, na sua maioria jovens estudantes do 12º
ano das escolas do município de Lousada.

Diogo afirmou que “foi um prazer ter participado numa experiência tão enriquecedora como este Festival de poesia, em que
tive a oportunidade de apresentar um projeto tão importante para mim, como pessoa
e como artista.”
À tarde, foi tempo para lembrar Álvaro Feijó,
o poeta mais famoso de Lousada. Visitámos a
casa onde o poeta viveu durante a sua infância
e juventude.

Foram, então, recitados alguns poemas da
sua autoria, na Biblioteca da casa.
Atualmente, a Casa de Vilar pertence a um
sobrinho do poeta, que faz filmes de animação
e que gere a “Casa Museu de Vilar – A Imagem em Movimento”, que ocupa parte da casa.
Uma das suas produções é baseada no poema
“Nossa Senhora da Apresentação”, escrito pelo
seu tio. Abi Feijó partilhou com os presentes o seguinte: “Produzir um filme baseado num dos seus
poemas, foi uma forma de honrar a sua memória e juntar duas importantes formas de arte.”
Na tarde do segundo dia, depois de uma
agradável visita por dois lugares característicos de Lousada – Quinta da Tapada e Quinta
de Juste – a Biblioteca Municipal encheu-se
de poetas, para celebrar a poesia. O famoso
poeta João Pedro Mésseder, O Poeta do Mês
de março de 2017, do projeto ePublisher, falou da sua vida enquanto escritor e poeta.
De seguida, dois estudantes que venceram o
“Concurso de Leitura de Poesia”, organizado
pela Rede de Bibliotecas de Lousada, leram
poemas da autoria de alguns dos maiores
poetas portugueses de sempre.

“A poesia pode ser uma forma de
denunciar e condenar situações abusivas e demonstrar simpatia por aqueles
que sofrem ou são oprimidos. Através
de sua poesia, o poeta pode lutar de
novo contra a injustiça social e mudar
mentalidades”

Veja o vídeo do Festival de Lousada aqui: https://www.youtube.com/watch?v=WSUaPLF9u84
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Atividades e
Eventos
ePUBLISHER
em LOUSADA
10 de março de 2016 - Comemoração do 50º
aniversário da primeira edição do famoso livro de
poesia chamado “Praça da Canção” da autoria
do não menos famoso poeta Manuel Alegre.
Manuel Alegre uma personalidade muito
respeitada em Portugal, com uma extensa lista de trabalhos publicados.
Durante o regime ditatorial, que governou
Portugal 25 de abril de 1974 foi perseguido e
a sua obra proibida.
Para escapar da perseguição imposta pela política, Manuel Alegre teve que ir para o
exílio. Antes desta ida forçada para o exílio,
ele escondeu-se na Casa de Vilar, em Lousada, onde escreveu o livro de poesia “Praça da
Canção”.
A Biblioteca Pública Municipal de Lousada, não
quis deixar passar em branco esta data e realizou
esta atividade, que se relaciona completamente
com o projeto ePublisher e os seus objetivos.
O próprio Manuel Alegre declarou que “Os
dias que passei em Lousada foram calmos e felizes, em contraste com o que
acontecia na capital de Portugal, Lisboa,
onde imperava o medo. Sinto-me muito
feliz por comemorar este dia convosco”.

O evento marcou, também, o início das comemorações do Centenário do Nascimento
do Poeta Álvaro Feijó, o poeta mais famoso
de Lousada.
12 de setembro de 2016: 13º Aniversário da
Biblioteca Municipal de Lousada – um evento de
leitura pública de poesia junto que se conjugou
com um concerto de música clássica e a projeção de poesia nas paredes do edifício da própria Municipal. Tudo isso aconteceu nas escadas
exteriores da biblioteca, surpreendendo todos
aqueles que passaram pela rua, naquele momento.
Com este evento, deu-se continuidade às atividades planeadas para o projeto ePublisher, já
que todas as atividades tiveram como ponto de
partida a poesia.
28-29 de outubro de 2016: realizaram-se as
V Jornadas Pedagógicas da Rede de Bibliotecas
de Lousada dedicadas ao tema “Vamos falar
de poesia”. Foram dois dias em que a poesia foi
o tema principal e onde estiveram muitos poetas
portugueses, que deram seu testemunho como
escritores e leitores da poesia. Estas Jornadas
tiveram lugar no Auditório Municipal de Lousada perante uma audiência de cerca de 200
professores e outros profissionais ligados às bibliotecas, à literatura em geral e à poesia em
particular.
Os participantes tiveram a oportunidade
de conhecer vários poetas portugueses e outros profissionais que, de alguma forma, usam
poesia nas suas vidas, diariamente (músicos,
compositores, escritores de letras para músicas
(letristas) e “aprender” a trabalhar a poesia
com os alunos, dentro da sala de aulas.
25 de novembro de 2016 – Viagem aos luga-

res do Poeta: Álvaro Feijó, o poeta mais famoso que viveu em Lousada, nasceu em Viana do
Castelo, uma cidade no norte de Portugal. Nasceu na “Casa da Carreira “, que hoje é o edifício da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
O grupo era composto por mais de 40 pessoas e foi recebido pela Vereadora da Cultura
do Município de Viana, que leu alguns poemas
escritos por Álvaro Feijó.
O poeta morreu em 1941 quando tinha 25
anos, mas duas das suas sobrinhas juntaram-se ao grupo para nos mostrar e explicar como
era a vida na casa, quando o poeta lá viveu.
Foi uma viagem muito agradável e interessante.
21 de março de 2017 “Semeando poesia”: comemoração do Dia Mundial da Poesia. Foi uma
atividade em que tentámos envolver cafés e outros locais públicos no centro de Lousada. Poemas
de vários poetas portugueses foram entregues às
pessoas juntamente com um pequeno pacote de
sementes. Esta atividade teve como objetivo ligar
o projeto ePublisher ao Ano Municipal do Ambiente e Biodiversidade, tema escolhido pelo Município

de Lousada para o ano de 2017.
Foi, igualmente, uma maneira de disseminar
o projeto, já que muita gente ficou a conhecer a
ideologia do projeto e a possibilidade de fazer
parte do mesmo, através da sua plataforma digital de poesia.
30 de março de 2017: “Concurso de Leitura
de Poesia”.
De janeiro a março de 2017, todas as escolas
de todo o município, tiveram que escolher entre
os seus alunos, um representante de cada ano
de escolaridade, partindo do 3º até ao 12º ano.
Em 30 de março, os representantes de cada
ano de escolaridade, de cada escola, leram o
seu poema e o júri presente, escolheu o melhor
aluno de cada ano, de todas as escolas do Município de Lousada.
Esta atividade foi muito interessante, porque
envolveu toda a comunidade escolar e, durante vários meses, a poesia esteve efetivamente
presente na vida de alunos e professores. Todos
abraçaram este desafio com grande entusiasmo e os resultados foram excelentes.

Vídeos dos eventos em: https://www.youtube.com/watch?v=sfdcMSWFe5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tFd20jXII3c
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FAMOSOS POETAS LITUANOS,
FINLANDESES, POLACOS, PORTUGUESES
– POETAS DO MÊES DO EPUBLISHER

Rimvydas
Stankevicius

Eugenijus
Ališsanka
Eugenijus Ališanka nasceu no exílio em Barnaul (Rússia) em 1960. Desde 1962 que vive em
Vilnius. Formou-se na Universidade de Vilnius,
Faculdade de Matemática, em 1983. De 1990
a 2000, trabalhou como pesquisador no Instituto de Cultura e Arte; e de 1994 a 2002 foi
diretor de programas internacionais no lituano
Writers Union (LWU), bem como diretor do festival internacional de poesia “Primavera de Poesia”. De 1994 a 2008, foi membro do conselho
da LWU, desde 1999 que é membro do Clube
PEN Lituano e de 1998 a 2002, foi membro do
Conselho dos Escritores do Báltico. De 2003 a
2015 foi o editor-chefe da revista “Vilnius”, que
também é publicada em inglês (“Revisão de Vilnius”) e em russo.
Eugenijus Ališanka publicou 7 livros de poesia
e 4 de ensaios. Ele também compilou 3 almanaques “Townsfolk” em 1991, 1995 e 1999. Os
seus 7 livros de poesia foram traduzidos para
inglês e publicados, incluindo a poesia moderna
de poetas como Wisława Szymborska, Carolyn
Forshé, Dannie Abse, John Freeman, Uroš Zupan,
Katerina Anghelaki-Rooke, Jerome Rothenberg,
Desmond Egan, Jacek Podsiadło, Tomasz Róžy-

cki, Bernardo Evaristo, Harvey L. Hix, Michael
Schmidt, Bohdan Zadura, Pascale Petit, etc.
Os seus livros foram publicados nos EUA, Rússia, Alemanha, Suécia, Eslovénia, Bélgica e Bulgária e os seus poemas fram traduzidos para
mais de 20 línguas diferentes.
Em 1995, Eugenijus participou num projeto
internacional de escrita, em Ajova (EUA), e em
2000 no projeto literário, “Literature’s Express
Europa 2000 “, bem como em mais de 70 festivais e eventos literários por toda a Europa.
Prémios
Prémio de Z. Gėlė ara a melhor estreia de
poesia, 1992;
Revista “Varpai” (“Bells”), 2001;
Prémio Ministério da Cultura para o livro “Retorno de Dionísio”, 2001;
O prémio da União dos Escritores da Lituânia (Lithuanian Writers Union) pela tradução de
poesia (Z. Herbert “Hesitant Nikė” e A. Debeljak
“Imperfect Passion of Word”), 2002
Prémio “Primavera da Poesia” (Maironis),
2012
Prémio Jotvingių, 2016

Leia a poesia de E. Alisanka em: http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/eugenijus-alisanka/id-14

Rimvydas Stankevičius: “Poesia - roubando do
além”.
Nasci na cidade lituana de Elektrėnai na noite
de 7 de janeiro de 1973, uma noite com chuva
intensa e em que e o céu era rasgado por relâmpagos.
Depois de completar o ensino secundário na
Escola Secundária Elektrėnai (agora “Ažuolynas”), estudei Filologia na Universidade de Vilnius
onde tive oportunidade de ter como professores
a famosa Professora Victoria Daujotytė e o poeta Marcelijus Martinaitis. Em 1997, formei-me na
Universidade de Vilnius, com mestrado em literatura lituana. Desde então, trabalhei para o jornal
“Respublika”, como repórter.
Eu escrevi os meus primeiros poemas na minha
infância, enquanto frequentava a escola primária.
Voltei à poesia durante os meus estudos na universidade e, desde então, nunca parei de escrever. A
poesia era, é e sempre será a mais importante atividade na minha vida. É a voz do meu interior, eu
próprio, a minha busca de Deus - toda a minha vida espiritual. A Poesia - é um tipo de roubo do que
fazemos ao além e que, em seguida, nos permite
ampliar e enriquecer o mundo.
Até à data, publiquei alguns livros de poesia:
Akis “/ An Eye (1996),” Randas “/ A Scar (2002),
“Tylos matavimo vienetai”/Medindo o Silêncio,
2006), “Laužiu antspaudą” / Breaking The Seal

(2008), “Patys paprasčiausi burtažodžiai”/ O
Simples Feitiço (2010), “Ryšys su vadaviete “/
Posto de Comando (2012),” Kertinis skiemuo
“/ Sílaba Chave (2015),” Pūgos durys “/ Porta
da Nevasca - um conto de fadas poético para
crianças “Diktantai sielai” / (2008) e “Betliejaus
avytė “/ O Cordeiro de Belém (2015) - 2 livros
de ensaios “Vinys Marškonių kaimui statyti” /
Unhas para Construir Marskoniai Village (2011)
– uma longa “short story”.
Outros Trabalhos Meus
Em 2000, inspirado pela minha dramatização, Saulius Mykolaitis encenou a peça “Put
Breaks On”.
Um livreto para a ópera rock “Jūratė e Kastytis “, que foi produzido em cooperação com um
compositor Rokas Radzevičius em 2002. Letras
para mais de vinte canções de rock para os famosos cantores de pop lituanos: Marijus Mikutavičius, Aistė Smilgevičiūtė, Kostas Smoriginas,
Olegas Ditkovskis, Neda Malūnavičiūtė, Saulius
Bareikis, Mindaugas Ancevičius.
Fui laureado com o prémio do Festival da
Poesia da Primavera, em 2009, cebi o prémio Jurga Ivanauskaite Jotvingiai, e ganhou o
concurso “Livro do Ano”, entre outros. A minha
poesia foi traduzida para o polaco, sueco, finlandês, inglês e outras línguas.

Leia a poesia deste poeta em http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/rimvydas-stankevicius/id-2
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Juha Kulmala

Tommi Parkko

Juha Kulmala (b.1962) é um poeta finlandês
que vive em Turku, com quatro coletâneas de
poesia publicadas, até agora, e a quinta que
será publicada em breve. À sua coletânea
“Pompeijin iloiset päivät “(“ Os dias felizes de
Pompéia “) foi dado prémio nacional de poesia “Dancing Bear” oferecido pela conhecida
empresa pública de difusão finlandesa Yle.
A sua obra “Emme ole dodo” (“Nós não somos um Dodo”) ganhou o prémio nacional
Jarkko Laine 2011 para a melhor ficção finlandesa dos dois anos anteriores.
A poesia de Kulmala está rodeada de ritmo, surrealismo e expressionismo e, muitas vezes, faz uso da ira e do humor lacónico. Os
seus poemas foram traduzidos para vários
idiomas. Ele esteve presente em muitos festivais e clubes, na Inglaterra, Alemanha, Rússia, Estónia e Turquia, às vezes com músicos ou
outros colegas artistas. Ele também é o presidente do Festival Anual de Poesia de Turku.

Tommi Parkko (8 de outubro de 1969) é um
poeta, jornalista, escritor e educador finlandês. Estudou filosofia, estética e literatura doméstica, na Universidade de Helsínquia e fez
pesquisa de informações na Universidade de
Tampere. Parkko fez sua estreia como poeta
com Markus Jääskeläinen com poemas publicados em 1994.
A sua primeira coletânea independente de
poemas, Short memory, Sea appeared Oak
(Memória Curta, Mar Parecia Carvalho), foi
publicado em 1997. Antologias e poemas
seus foram publicados, entre outros, na revista Tuli & Savu. Os seus poemas foram traduzidos para letão, russo, inglês, sueco e estónio.
Parkko foi nomeado para o Conselho Municipal de Turku em 2004 e 2008.

Leia poesia destes poetas em: http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/tommi-parkko/id-12
http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/juha-kulmala/id-16

Ewa Elþbieta
Nowakowska
Ewa Elžbieta Nowakowska, nascida em Cracóvia, é poeta, ensaísta, tradutora de vários
livros, incluindo os de Alice Munro, Thomas
Mertone Elif Shafak), e é formada pelo Departamento de Inglês da Universidade Jagellônica e tem uma pós-graduação do
Uniwersytet Ekonomiczny de Krakowie e Międzynarodowe Centrum Kultury e Małopolska
Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego de Krakowie. Ewa é membro
da Associação de Escritores Polacos e foi nomeada para o Grand Prémio do J. Bierezina
(1997) e para o Prémio de Poesia K.I. Gałczyński Orpheus (2013). Ela foi laureada com o
prémio K. K. Baczyński (1998), concedido por
Wisla Szymborska II na competição “Poetry
Ride” (2004). Para “Os Três Lápis”, ela recebeu o prestigiado “Livro do Mês de Cracóvia”
(2014).

Jadwiga Malina
Jadwiga Malina é poeta e animadora cultural, bem como autora de cinco livros de
poesia. Ela ganhou o Prémio de Cracóvia “Livro do Mês de Cracóvia”, com o volume, “Do
Flare” (Setembro 2013). Recebeu duas vezes
o prémio “Prefeito do Distrito de Myślenice”,
para a cultura (2010, 2016). Em 2016, Jadwig foi nomeada para o K. I. Gałczyński Orpheus para Tom Tu.
Ela publicou suas obras na Gazeta de Cracóvia, Diário Polaco, Sicília, Regiões, Contextos, Oder, Frau, Metaphor, Cracow,
Quarterly Artistic, Crítica Literária, Declínio
da Nova Cracow, Flickering e Topos.

Leia poesia destes poetas em http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/ewa-elzbieta-nowakowska/id-15
http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/jadwiga-malina/id-7
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~o Pedro
Joãa
Mée` sseder

Antóo` nio Mota
António Mota nasceu em Vilarelho, Ovil, no
município de Baião, em 16 de julho de 1957.
Foi professor do Ensino Básico. Publicou o seu
primeiro livro, A Aldeia das Flores, em 1979.
Com a obra “O Rapaz de Louredo” (1983)
ganhou o prémio da Associação Portuguesa
de Escritores. Em 1990, recebeu o prémio de
“Literatura para Crianças e Jovens”, da Gulbenkian, com o romance “Pedro Alecrim”. Em
1996, recebeu o Prémio António Botto, com
“A Casa das Bengalas”.
Em 2003, o trabalho O Sonho de Mariana,
ganhou o Prémio Nacional de Ilustração, com
ilustrações por Danuta Wojciechowska.
Este trabalho foi escolhido pela Associação
de Professores de Português e Associação de

Educadores de Infância para o projeto “O
meu livro é um brinqedo”. Em 2004, ele recebeu o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, na forma de um
livro de imagens, para o trabalho “Se eu fosse muito Magrinho”, com ilustrações de André Letria.
Desde 1980, ele tem sido continuamente
convidado a visitar a escolas do ensino Básico
e Secundário, bem como bibliotecas públicas
em Portugal e noutros países, procurando
motivar as crianças e os jovens para a leitura.
António Mota colaborou, também, com
vários jornais e participou em várias ações
organizadas pelas bibliotecas e Escolas de
Ensino Superior.

Leia poesia deste poeta em: http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/antonio-mota/id-9

João Pedro Mésseder nasceu no Porto em
1957. O seu verdadeiro nome é José António
Gomes, é professor do ensino superior, investigador e crítico literário com vários estudos
publicados, relativos à literatura portuguesa
contemporânea e escreve livros para infância e juventude.
Os eus principais livros de poesia incluem:
A Cidade Incurável (Caminho, 1999); Uma
pequena luz vermelha (Alma Azul, 2000), 1º
Prémio do 5º Concurso Literário do Sindicato dos Professores da Região Centro; Fissura
(Caminho, 2000), Prémio Literário de Poesia
Maria Amália Vaz de Carvalho; Meridionais
(Deriva, 2007); Longe, o Fogo (Página a Página, 2015); A Doença das Cores seguida por
Ilhas de Deus (Poética, 2016). Também publi-

cou escrita aforística, como Guias Sonoros e
Outros Abrasivos (Deriva, 2010) e narrativas
muito breves: Contos do último Quarto (Deriva, 2014). O seu “Pequeno Livro das Coisas”
(Caminho, 2012, poesia) foi homenageado
com o Prémio de Literatura Infantil Bissaya
Barreto, em 2012.
Alguns dos seus trinta livros de poemas e
short stories para crianças e jovens também
têm recebido honras públicas.
Consciente da sua posição espaço cultural
no Mediterrâneo espaço cultural, posicionando-se criticamente em relação a certas questões humanas historicamente inscritas, a sua
reflexão sobre a palavra e os seus poderes e
o gosto pela brevidade, são alguns dos traços característicos deste poeta e escritos.

Leia poesia deste poeta em: http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/joao-pedro-messeder/id-13

PARCEIROS DO PROJETO:

SOROS INTERNATIONAL HOUSE (project coordinator) na Lituânia,
www.sih.lt

MUNICIPALITY OF LOUSADA em Portugal,
www.cm-lousada.pt

INTERNATIONAL CULTURE ASSOCIATION IN TURKU na Finlândia,
www.semconsulting.fi

UNION OF ASSOCIATIONS MULTIKULTURA na Polónia,
www.multikultura.manifo.com

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.

