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A MINHA E A NOSSA POESIA – TERTÚLIA
DE POESIA NA CASA INGLESA

Esta é mais uma iniciativa da Associação Teia d’Impulsos em torno das palavras, dos
livros e dos seus leitores, sem os quais não faria sentido a escrita. A Minha e a Nossa
Poesia é um encontro e uma oportunidade de partilha da palavra poética escrita, dita,
e de cuja diversidade (de autores e de formas de escrita poética) se dará conta na
tertúlia a levar a efeito no dia 28 de Março, pelas 21:30h, no 1º andar da Casa Inglesa.
Ao Sul, a casa da poesia sempre se desenvolveu com alicerces sólidos e águas
cálidas, de que nos dão conta, entre outros, os poetas da Poesia 61, que irradiaram do
Sul para se afirmarem no panorama nacional, tal como nas gerações mais recentes,
em pleno século XXI, se afirma de novo a força da palavra poética.
A Minha e a Nossa Poesia contará com a presença dos poetas algarvios Paulo
Correia, Glória Marreiros e Manuel Neto dos Santos, que partilharão com os presentes
as respectivas obras. Espera-se ainda a participação de outros autores e leitores de
poesia, que serão convidados a trazer poesia e participar na leitura, num necessário
exercício de cidadania. Durante a sessão serão ainda lidos poemas de Amélia Vieira,
António Ramos Rosa, Gastão Cruz, Henrique Fialho, Jorge Sousa Braga, Paulo da
Ponte, Ruy Belo, Ruy Cinatti, Sylvia Beirute, Tiago Néné, entre muitos outros.
Num contexto de profunda crise, a cultura é, e continuará a ser, a expressão de uma
identidade e veículo de coesão social. No final, haverá uma sessão de autógrafos e a
venda de livros de alguns dos autores presentes. A Minha e a Nossa Poesia é uma
organização da Teia D'Impulsos com o apoio da Rádio Costa D'Oiro e da Casa
Inglesa. Na noite de 28 de Março, deixe-se embalar pela poesia e junte-se a nós nesta
Tertúlia.
Mais informações acerca desta e doutras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos
em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.
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