23.06.22
→ 22h00

POESIA

declAMAR
Poesia
Al Berto (e outros poetas de vida breve)

O coletivo declAMAR Poesia, Vanda Ecm, Olga Coval, Catarina Matos, Lurdes
Telmo e Rui Amado, têm em comum o gosto pela poesia e têm vindo a fazer
leituras partilhadas, num ambiente intimista, criando assim um espaço informal
de encontro com pessoas de gostos afins.
Definido um tema, selecionam autores e poemas, organizam um alinhamento
com cinco ou seis rondas e desafiam o público anónimo a aparecer. Todas
as sessões representam um estímulo para passar o serão em convívio num
ambiente literário informal. No final é lançado um repto aos membros do público,
o microfone aberto: uma possibilidade de vencer a timidez e dizer poesia própria
ou alheia em palco.

Curadoria e leitura dirigida por Catarina Matos, Lurdes Telmo, Olga Coval, Rui Amado e Vanda Ecm
Coordenação Luísa Lopes, Marisa Santos
Local Café TAGV Duração aprox. 40 min. (leitura dos poemas selecionados) + microfone aberto
Entrada Livre (lotação limitada)

VANDA ECM (Nós – Anne Saxton)
Sobre Al Berto (Hélia Correia)
Sem título (Florbela Espanca)
Notas para o diário (Al Berto)
Sentimento de um ocidental - excerto- (Cesário Verde)
Caranguejola (Mário de Sá-Carneiro)
Retrato (Luís Miguel Nava)
Falo daquilo que vejo, embora possas pensar que sou cego (Daniel Faria)
OLGA COVAL
Lúbrica (Cesário Verde)
Incêndio (Al Berto)
O cão de Odisseu (Al Berto)
Infâncias (Daniel Faria)
Prelúdio (Patrícia Baltasar)
LURDES TELMO
As formas, as sombras, a luz que descobre a noite (António Maria Lisboa)
Quasi (Mário de Sá-Carneiro)
Um segundo de silêncio para aniquilar o canto do mundo (Patrícia Baltasar)
A Memória (Luís Miguel Nava)
Sem título (Cesário Verde)
Sem título (Al Berto)

rede alumni uc
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grupo ≥ 10
desempregado
profissional do espetáculo
parcerias TAGV
Os bilhetes com desconto são pessoais e
intransmissíveis e obrigam à identificação
na entrada quando solicitada.

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630
Temporada 2021/22

Apoio à divulgação

Diretor Fernando Matos Oliveira
Diretora adjunta Luísa Lopes

Os descontos não são acumuláveis
Ao abrigo de protocolos de cooperação

Administração António Patrício

institucional entre o TAGV e entidades
nacionais e regionais, os seus associados,

Comunicação Marisa Santos

colaboradores e funcionários beneficiam

Produção Nuno Gomes

de condições especiais de acesso aos
espetáculos apresentados no TAGV

Parceria
Cinema à segunda

estudante
comunidade uc

Equipa técnica José Balsinha (coordenação),
Celestino Gomes, João Conceição, João Silva,
Laurindo Fonseca, Mário Henriques, Guilherme
Correia
Frente de casa Fernanda Pereira, Rosa
Maria Marques
Limpeza Ana Moniz
Centro de documentação André Heitor
Laboratório LIPA Cláudia Cláudio
Design gráfico Bürocratik Apoio Francisco
Elias (UC)

Parcerias

< de 25 anos

Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

Apoio para a reabilitação

descontos TAGV

Mecenas para a reabilitação

Encerra 30 minutos após o seu início
tagv.bol.pt

Teatro Académico
de Gil Vicente

O TAGV é membro

Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos
e 30 minutos antes das sessões de cinema.

Apoios institucionais

bilheteira@tagv.uc.pt

