EVENTOS
Oficinas de Escrita de Poesia para Fado Tradicional em Newark
Começa esta sexta-feira, 16 de Março, o ciclo de Oficinas de Escrita de Poesia para Fado
Tradicional com a comunidade portuguesa em Newark, New Jersey. Durante 3 meses, o
grupo ProVerbo do Sport Club Português irá dedicar-se a estudar as estruturas poéticas
e musicais de uma selecção de 11 fados tradicionais e à escrita de novos poemas.
O projecto, orientado pela IELTsista Ana Sofia Paiva, conta com a participação das
investigadoras Oriana Alves (IELT), Kimberly Holton (Rutgers University) e Lila Ellen
Gray (Columbia University), e dos músicos portugueses residentes em Nova Iorque Sara
Serpa, André Matos, Catarina dos Santos, Michael da Silva, entre outros.
Este ciclo culminará no dia 2 de Junho com um festival ao ar livre, promovido pela City
Lore, no qual os poemas inéditos serão projectados na parede do Iberia's Outdoor Patio,
em Newark. Esta iniciativa conta com o apoio do Instituto Camões.
---

Alface na Comunidade de Leitores de Paisagens Literárias de Lisboa
Um livro divertidíssimo chama-nos à próxima sessão da Comunidade de Leitores de
Paisagens Literárias de Lisboa (Livraria Fabula Urbis), este sábado, 17 de Março, às 18h:
Cá vai Lisboa, de Alface, mostra Alfama como a conhecemos e como ainda não a
tínhamos imaginado.
---

“Mulheres e Direitos na Comunicação Popular”
A associação Tchanzinha de S. Vicente, Cabo Verde, assinala o Dia da Mulher Africana
– 27 de Março – com um programa comemorativo que inclui uma conferência da IELTsista
Lucília José Justino sobre “Mulheres e Direitos na Comunicação Popular”.
---

Primavera do Chocolate, no Mercado de Santa Clara
Quem aprecia as virtudes do cacau vai gostar de ver o Boletim Informativo de Março do
Centro das Artes Culinárias – Mercado de Santa Clara. Quem as dispensa, poderá ainda
visitar a exposição “Errâncias no laranjal”, aberta até 18 de Março.

