m etro
intendente

Ao longo da histórica Colina de Santana, entre
as 18h00 e as 23h30, a cidade vai marcar encontro
com a literatura e os seus autores no decorrer
das 15 leituras, realizadas a cada 30 minutos.
Do romance à poesia, passando ainda pelas histórias
de fantasia, os espaços foram cuidadosamente
selecionados para que possa desfrutar de todas
as novidades desta que é a maior edição até à data.

biblioteca
de são lázaro

A inauguração está agendada para as 18h00
nas Carpintarias de São Lázaro com a participação
de uma convidada muito especial — a Casa Fernando
Pessoa. Deixe-se guiar na descoberta do património
aquitetónico de Lisboa, nesta noite especialmente
pensada para si.

polo de investigação
biblioteca
polo de investigação
auditório

metro
avenida

Do Paço da Rainha à Xuventude de Galicia,
as ruas de Lisboa voltam a animar-se para receber
a 7.ª edição da Noite da Literatura Europeia.

A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC
Portugal, conta com o apoio da Representação da
Comissão Europeia em Portugal, e realiza-se no âmbito
das Festas da Lisboa, em parceria com a EGEAC.
m etro
m artim
m oniz

josé frade/egeac

©

Abertura
18h00

Carpintarias
de São Lázaro
•
A Casa Fernando Pessoa está neste momento
fechada para obras de remodelação. Fechamos
para abrir novas portas: é a nossa mensagem.
Durante este período, a programação da Casa
continua nas ruas, jardins, teatros, escolas,
outros sítios da cidade. Estamos em trânsito
e por isso tem tanto sentido para nós este
lugar especial de convidado.
Há sete anos que a EUNIC Portugal leva a literatura
a espaços improváveis, longe das estantes e salas,
lugares muitas vezes fechados, abertos por umas
horas a pretexto das palavras. Enquanto
trabalhamos na reconstrução da nossa morada,
fazemos uma pausa nos planos e ferramentas
e encontramos o público da cidade nas Carpintarias,
que antes forneceram Lisboa de estruturas em
madeira. Para a abertura, levamos poesia, matéria
para outras construções a dar um novo uso
a este lugar.

©

academia militar

IRLANDA

LOCAL

Paço da Rainha
Sala D. João IV
•
O Palácio da Bemposta ou Paço
da Rainha foi mandado construir
no século XVIII pela Rainha D. Catarina
de Bragança, com traça do arquiteto
João Antunes. O Palácio foi destinado,
em 1850, por D. Maria II, para receber
a Escola do Exército, antes Academia
Real de Fortificação, Artilharia e
Desenho (D. Maria I - 1790) e Lição de
Artilharia e Esquadria, (D. João IV -1641).
Desde 1959 e até aos dias de hoje,
acolhe a Academia Militar. O Paço Real
da Bemposta integra a classificação
do Campo dos Mártires da Pátria
como Imóvel de Interesse Público.

©

©

inês lapa

barry mccall

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

IRLANDA

obra

Mrs. Osmond
•

Frederico Pedreira

carlos césar vasconcelos | relógio d’água editores

tradutor

autor

interpretação

Nasceu em Wexford, na Irlanda. Na sua
já vasta e premiada obra destacam-se
os títulos Doutor Copérnico, Kepler,
Fantasmas, O intocável, O livro da
confissão e O mar. Galardoado com
os prémios Man Booker Prize, Franz
Kafka, Irish PEN, Austrian State para
a Literatura Europeia, Guiness Peat
Aviation e o prestigiado prémio Príncipe
das Astúrias, em 2014. É membro da
Royal Society of Literature, desde 2007.

Teatro, música, vídeo, fotografia
e escultura fazem parte do currículo
de Inês Lapa. Como atriz interpretou
Griselda Gambaro, Hélia Correia,
Shakespeare, Tchekhov, Pinter, Beckett,
Jaime Salazar Sampaio, Abel Neves,
Marivaux, Inês Pedrosa, Jacinto Lucas
Pires, Virgínia de Castro e Almeida, Nuno
Bragança. Com o Espaço das Aguncheiras e São José Lapa produz espetáculos,
cenografias, adereços, vídeos e design
gráfico. Na TV, como aderecista e atriz,
trabalhou em ficção e entretenimento.

John Banville
•

©

No final do século XIX, Isabel Archer,
uma jovem norte-americana, é enviada
pela tia para a Europa, na esperança
de que se familiarize com o mundo
e adquira experiência. Quando Isabel
herda uma fortuna inesperada, é
convencida a casar com um homem
sedutor e quase sem recursos, Gilbert
Osmond, que mais tarde descobre ser
cruel e enganador. Numa viagem a
Inglaterra para visitar o primo, que está
às portas da morte, Isabel tem uma
hipótese de se livrar do casamento.
Apesar disso, decide regressar a Itália.

Inês Lapa
•

©

fátima dias

REINO UNIDO

local

Paço da Rainha
Biblioteca
da Academia Militar
•
A Biblioteca da Academia Militar é uma
das bibliotecas maravilha de Portugal,
contribuindo, também, para essa
classificação os seus móveis e peças
decorativas, as galerias superiores e as
passagens secretas que ligam várias
salas do Paço da Rainha. Para além do
acervo do Marquês de Sá da Bandeira,
entre outros, a Biblioteca guarda alguns
tesouros bibliográficos, como a obra de
1514 - Ars Arithmetica, de Juan Guijarro
Siliceo, a História General de las Indias,
de 1535, ou ainda a Arte militar dividida
em três partes, de 1612.

Eugénia Antunes

autora

interpretação

Já viveu em Londres, Cambridge e
Buenos Aires. Vive, agora, em York,
onde nasceu, enquanto finaliza o
doutoramento em Estudos Medievais.
Elmet, o seu primeiro romance, ganhou
os prémios Somerset Maugham e Polari.
Foi também nomeada para os prémios
Man Booker 2017 e Sociedade Real
de Literatura de Ondaatjel, bem como
para o Prémio Feminino de Ficção, o
Prémio Literário de Dublin e o Prémio
Internacional Dylan Thomas. Em 2018,
foi indigitada para o Prémio de Melhor
Escritor do Sunday Times.

Formado na Escola Superior de Teatro
e Cinema, trabalhou no teatro com
Carlos Avillez, Jorge Silva Melo, João
Lourenço, Jorge Andrade e Mónica Calle,
entre outros. No cinema, trabalhou
com Leonel Vieira e António Pedro
Vasconcelos, tendo participado em
filmes como A bomba (2002),
Jaime (1999) e Homemade (2010). Em
televisão foi, mais recentemente, Gabriel
na série Vidas opostas e Lima de Freitas
em 3 mulheres, tendo ficado conhecido
como o Gil Augusto, do Inspetor Max,
e o Ernesto, dos Jardins proibidos.

clube do autor

Fiona Mozley
•

©

tradutora

©

Elmet
Vidas desencantadas
Elmet
•

©

clube do autor

obra

Daniel, a irmã Cathy e o pai vivem
felizes e tranquilos numa casa, no
bosque. Cathy é como o pai: feroz e
com a raiva à flor da pele. Daniel é
como a mãe: gentil e sensível. Mas, às
vezes, o pai desaparece e volta com a
fúria nos olhos… Um romance numa
prosa poética sedutora e inquietante,
combinação de idílio pastoril, exposição
política, saga familiar e conto de terror.
Uma história para crianças que se
transforma num filme de gangsters:
Hansel e Gretel misturado com O
Padrinho.

fred noronha

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

REINO UNIDO

Hugo Bettencourt
•

©

galeria monumental

FRANÇA

LOCAL

Galeria Monumental
Salão Nobre
•
Fundada em 1986, a Galeria Monumental mantém uma atividade regular
desde o início, seguindo o objetivo
original de promover a arte contemporânea produzida em contexto nacional
e internacional. Das artes visuais às
artes performativas, a programação
aposta na exposição e divulgação de
artistas emergentes e estabelecidos
no meio artístico. A galeria também
tem vindo a desenvolver projetos de
oficina e ateliers livres sobretudo
dedicados à pintura, ao desenho
e à ilustração.

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

FRANÇA

Inês Pedrosa

éditions gallimard

tradutora

autora

interpretação

Toulon, 1967. Trabalhou no mundo
editorial e é autora de seis romances
e de várias novelas, entre os quais
Nascimento de uma ponte (Prémio
Médicis 2010), a novela Fuga para
Leste (Prémio Landerneau 2012) e o
multi-premiado Cuidar dos vivos (2014),
livros já traduzidos para português. Em
2014, foi-lhe atribuído o Grande Prémio
de Literatura Henri-Gal da Academia
Francesa. O seu último romance,
Um mundo mesmo à mão, será publicado
em Portugal pela Teodolito, no mês
de setembro.

Criadora e intérprete, co-fundadora
do coletivo SillySeason (2012) onde
desenvolve trabalho centrado nas artes
performativas e suas linguagens
contemporâneas. Formou-se pela
Escola Superior de Teatro e Cinema
e Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo, tendo
frequentado a Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e o Centro
de Estudos Jornalísticos Cenjor.
Encontra-se a desenvolver uma nova
criação para 2020 com co-produção
a cargo do Centro Cultural de Belém.

Maylis de Kerangal
•

©

Paula especializa-se num instituto de
pintura em Bruxelas, nas técnicas de
trompe l’œil, a arte da ilusão. Aí conhece
Jonas e Kate e, durante meses, isolados
do mundo, os três aprendem a copiar,
a imitar e a reproduzir até à exaustão
todas as nuances do mármore e da
essência das madeiras. Mas o que
é realmente o trompe l’œil senão dar
a aparência do que é verdadeiro? Este
é um livro sobre a paixão pela Arte,
um convite a um olhar diferente sobre
todas as formas de pintura, e uma
apaixonante reflexão sobre a verdade.

©

Um mundo
mesmo à mão
Un monde à portée
de main
•

©

obra

ana mariz

francesca mantovani

com a presença
da autora

Cátia Tomé
•

©

alberto severino (nms|fcm)

PORTUGAL

local

NOVA Medical School
Faculdade de Ciências
Médicas / Polo
de Investigação
Biblioteca
•
O Convento de Sant’ Anna, um dos
maiores conventos de Lisboa, primeiro
guardião da sepultura de Camões,
ergueu as suas pedras sobre uma
primitiva ermida (c. 1543). Restaurado
depois do Terramoto de 1755, mas
extinto em maio de 1884, dará lugar,
em 1900, ao Instituto Bacteriológico
Câmara Pestana. Encerrado este em
2008, a Universidade Nova de Lisboa
conclui, em 2012, a instalação dos três
edifícios do seu Polo de Investigação,
um projeto da ZT ARQUITECTOS
e Gonçalo Byrne, que se entrelaça
com a cidade e o seu espaço público.

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

PORTUGAL

©

©

23 milhas

pedro ferreira

com a presença
do autor

autor

interpretação

Lisboa, 1975. Prémio Literário José
Saramago 2009 por As Três Vidas.
Publicou, dentre outros, Biografia
Involuntária dos Amantes (2014),
O Luto de Elias Gro e O Paraíso Segundo
Lars D. (2015), O Deslumbre de Cecilia
Fluss (2017) e Ensina-me a Voar Sobre
os Telhados (2018). Finalista do Prémio
Melhor Livro de Ficção Narrativa da
S.P.A., do Prémio Literário Fernando
Namora e do Prémio Literário Europeu,
em 2012. Está publicado em França,
Hungria, Espanha, México, Brasil
e Uruguai, entre outros.

Performer, com raízes no circo
contemporâneo, em trânsito através dos
mundos da dança, da improvisação e da
pesquisa artística e académica. Entre Lisboa
e as capitais europeias, trabalha com Sharon
Fridman, Alexandre Fray e Bauke Lievens,
e outros.

João Tordo
•
obra

2015, Lisboa. A história de quatro
mulheres — Lisbeth, Graça, Beatriz e Lia
— que atravessam um século de história
e diferentes geografias, unidas por uma
força que transcende a própria vida. Um
livro sobre o poder do amor e o vazio da
perda, sobre a amizade que nasce das
circunstâncias mais improváveis e o
terrível poder da confissão. E, quase no
final, uma revelação chocante, a
reviravolta que faz deste romance de
João Tordo uma narrativa magnética.

© companhia das letras

A mulher que correu
atrás do vento
•

Ana Jordão
•

Vanessa Marques Oliveira
•
Iniciando os seus estudos em canto lírico,
as suas viagens levaram-na à procura de um
crescimento completo enquanto intérprete.
Hoje guarda no seu bolso variadas "histórias
musicais" contadas na primeira pessoa e
colaborações com artistas nacionais.

NOVA Medical School
Faculdade de Ciências
Médicas / Polo
de Investigação
Auditório Professor
Doutor Manuel
Machado Macedo
•
O Polo de Investigação do Campus
de Santana é um espaço moderno
de referência no domínio das ciências
médicas. O projeto integra a biblioteca,
o Centro de Treino de Competências
Clínicas (CEDOC) e o Centro de Toxicogenómica e Saúde Humana, unidades
de investigação da NMS|FCM da NOVA.
Em 2016, foi inaugurado o Auditório
Professor Doutor Manuel Machado
Macedo, ilustre Professor, médico
e melómano, numa antiga cisterna
do Instituto Bacteriológico Câmara
Pestana, de cujas paredes e chão
de pedra se manteve a traça original.

©

local

alberto severino (nms|fcm)

ROMÉNIA
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ROMÉNIA

Corneliu Popa

angela rotaru

tradutor

autor

interpretação

Bucareste, 1960. Escreveu os romances
O baile dos fantasmas, Com o coração
arrancado do peito e Hoje e o amanhã
que temias ontem, os volumes de
contos Bazar bizarro e Estou à espera
que batas a bota, os ensaios Guia do
Sem-Vergonha, Roménia em 7 gestos,
e os volumes O macaco dos Cárpatos
e Duas vassouras estão na conversa.
É autor e apresentador dos programas
de televisão Bom Romeno e Vai um
livro? na Digi 24. Escreve para os jornais
Gazeta Sporturilor e New Money.

É romancista e professor na Universidade Nova de Lisboa, tradutor, cronista e
autor de libretos para banda desenhada,
teatro e ópera. Publicou, entre outros,
os romances Apocalipse Nau (1996),
Os surfistas (2001, primeiro e-book
em língua portuguesa), Dádiva divina
(Prémio do P.E.N. Clube Português,
2004). A instalação do medo (2012)
recebeu, em 2017, o Prémio Utopiales,
galardão para o melhor romance
estrangeiro em França. A sua obra
ensaística e de ficção está traduzida
em catorze línguas.

Radu Paraschivescu
•

©

Sentindo que o seu poder enfraquece,
o Rei de Portugal D. Afonso IV deseja
casar o seu filho, o infante D. Pedro,
com a nobre castelhana Dona Constancia de Peñafiel. Mas Pedro, contra todas
as regras e preceitos, obedecendo aos
impulsos do coração, apaixona-se pela
bela Inês de Castro, a aia de Constancia.
O Rei, então afrontado, ordena o
assassinato de Inês. Nunca perdoando
ao pai e sedento de vingança, Pedro,
logo após subir ao trono, procura os
assassinos e manda arrancar-lhes o
coração.

©

Com o coração
arrancado do peito
Cu inima smulsă
din piept
•

©

obra

rafa caracóis

radu sandovici

com a presença
do autor

Rui Zink
•

joão basílio

©

ALEMANHA

LOCAL

Xuventude de Galicia
Centro Galego
de Lisboa
Sala Gabino Castro Gil
•
Fundada em 1908 para divulgar
a cultura e as tradições da Galiza
e promover o intercâmbio com outras
culturas em Lisboa, esta associação
sem fins lucrativos e de utilidade
pública tem a sua sede, desde 1988,
no palacete Guilhermina de Andrade
Bastos, que foi doado pelo empresário
de origem galega Manuel Cordo
Boullosa. Construído em 1891, a par de
outros três palacetes, todos da família
Júlio de Andrade e com assinatura do
arquiteto italiano Sebastião Locati,
faz da rua Júlio de Andrade a Riviera
de Lisboa, e uma das mais bonitas
da capital.

obra

Ana Falcão Bastos

©
bertrand editora

tradutora

autor

interpretação

Nasceu em Munique em 1975. Aos seis
anos, mudou-se com a família para
Viena, onde estudou Filosofia e Estudos
Alemães, e hoje vive em Nova Iorque,
Berlim e Viena. É autor de um dos maiores sucessos literários em língua alemã
de sempre, A medida do mundo, um
bestseller internacional traduzido para
mais de quarenta línguas e que foi
também adaptado ao cinema. Os seus
livros conquistaram diversos prémios
literários, entre os quais os prémios
Thomas Mann, Kleist e Doderer.

Nasceu em Lisboa em 1980. Concluiu
o curso de interpretação na Escola
Profissional de Teatro de Cascais, em
2001, e iniciou a carreira profissional
no Teatro Experimental de Cascais sob
a orientação de Carlos Avilez. De 2003
a 2007 frequentou diversos cursos
e oficinas de teatro em Londres.
Pertence, desde 2011, ao elenco
do Teatro Educa. Em 2014, estreou-se
como encenador com A volta ao mundo
em 80 dias da companhia de teatro
Byfurcação.

Daniel Kehlmann
•

©

Um argumentista aluga uma casa,
nos Alpes, para terminar o guião do seu
próximo filme. Subitamente, algo de
estranho acontece. As divisões da casa
não estão no lugar onde deviam,
e no seu caderno começam a aparecer
palavras misteriosas. Quando é que
o mundo começou a perder o sentido?
Porque é que as próprias leis da física
parecem ter sido suspensas? Um conto
fantástico que desafia as fronteiras
entre os mundos exterior e interior,
entre o real e o imaginário, entre
a lucidez e a loucura.

©

Devias ter-te
ido embora
Du hättest gehen sollen
•

catarina fernandes

beowulf sheehan
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ALEMANHA

Ulisses Ceia
•

joão basílio

©

ESPANHA

LOCAL

Xuventude de Galicia
Centro Galego
de Lisboa
Salón Leocadia Boullosa
•
Língua galega, flamenco e sevillanas
é no Centro Galego de Lisboa, que se
aprendem! Festas e festivais, poesia
e exposições são um atrativo permanente para os aficionados da cultura.
Aos leitores entusiastas está reservada
uma biblioteca com cerca de 11.000
itens, entre livros, periódicos e audiovisuais, e aos apreciadores de petiscos,
o restaurante, que ocupando as antigas
cavalariças, é o lugar ideal para os
sócios e visitantes saborearem uma
bela paella e uma tarta de Santiago!

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

ESPANHA

antígona

©

Jorge Melícias

autor

interpretação

Poeta maldito das letras espanholas,
tradutor e ensaísta, e um dos autores
mais destacados do grupo dos nueve
novísimos, Leopoldo María Panero
(1948-2014) cedo se rebelou contra
o poeta oficial do franquismo, o seu pai
Leopoldo Panero, e o seu meio familiar.
Estudou Filosofia e Letras em Madrid e
Barcelona, e, alcoólatra e heroinómano,
viveu décadas em instituições psiquiátricas. Vencedor dos prémios Estaño
e Quijote, legou-nos uma poesia
sublimemente lúcida e transgressora.

Com a sessão polifónica de leituras
em cena de Leopoldo María Panero,
o laboratório de linguagens blablaLab
que Alvaro García de Zúñiga fundou,
com Teresa Albuquerque, em 1996,
afasta-se da obra do seu fundador
após a sua morte e de Panero, em
2014. Poemas escolhidos, ecos sonoros,
presenças físicas e virtuais, silêncios,
respirações e música, nas vozes de
Alínea B. Issilva, José Luís Ferreira,
Miguel Sopas, Pedro B. Falcão
e outros como Raquel Guerra,
Jorge Melícias e Jaime Chávarri.

Leopoldo María Panero
•

A antologia A canção do croupier do
Mississípi e outros poemas reúne os
textos mais emblemáticos de Leopoldo
María Panero, extraídos de nove livros
escritos entre 1979 e 1994, o período
de maior relevância artística do autor.
Contemplando composições marcantes
como A canção do croupier do Mississípi,
Ma mère, O lamento do vampiro, Projeto
de um beijo ou Hino a satã, entre
outros poemas, é uma chave para a
compreensão de um dos mais singulares poetas da contemporaneidade.
tradutor

©

A canção do
croupier do Mississípi
e outros poemas
La canción del
croupier del Missisippi
y otros poemas
•

miguel gago

© houue krag al eye lfei e|r rc oo retdeistioar de se

obra

Blablalab
•

©

alberto severino (nms|fcm)

ÁUSTRIA

LOCAL

NOVA Medical School
Faculdade de Ciências
Médicas
Escadaria principal
e pátio
•
Traçada pelo arquiteto Leonel Gaia, a
escadaria foi erguida, no início do século
XX, para fazer a ligação entre o edifício
e os anexos, daquela que viria a ser a
Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. No
topo da escadaria de ferro e madeira,
encontra-se o quadro O Mestre (1914),
obra de Carlos Bonvalot (1893-1934),
que representa uma lição de Anatomia
dada pelo Professor Henrique de
Vilhena.

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

ÁUSTRIA

©

l u k a s d o s ta l
| l i t e r©at u r h a u s w i e n

josé silveira ramos

com a presença
da autora

obra

entre
zwischen
•

Helena Topa

czernin verlag

tradutora

interpretação

Nasceu em 1975 e vive entre Viena e
Berlim. Participou nos festivais internacionais de poesia de Viena, Berlim,
Edimburgo, Helsínquia e Munique, e
publicou nas revistas literárias kolik,
Literatur und Kritik, the gap e Lichtungen, entre outras. Tanto o seu mais
recente romance Violante (2017) como
o seu livro de poesia manchmal passiert
auch minutenlang gar nichts (2015)
e a sua coleção de textos em prosa
zwischen (2014) foram galardoados
com o Buchprämie 2014.

Estreou-se no teatro aos 16 anos.
Profissionalizou-se na ACT – Escola
de Atores e trabalhou com diversas
companhias. Representou Tchekhov,
Goldoni, Molière, Brian Friel, Rafael
Alberti e Garcia Lorca. Dirigiu um grupo
de trabalho de teatro com alunos
surdos do Instituto Jacob da Casa Pia
de Lisboa. Foi encenadora da peça Carta
de uma desconhecida, de Stefan Zweig,
no Teatro S. Luiz. Participou em curtas
e longas-metragens e, em TV, em várias
séries e filmes, nomeadamente
em Conta-me como foi.

Judith Nika Pfeifer
•

©

Entre empregos precários e relacionamentos amorosos serenos ou indecisos,
entre incentivos medianos e desapontamentos reais, os contos de zwischen
falam-nos de acontecimentos inimagináveis, do absurdo do dia a dia, de
reviravoltas inesperadas, de decisões
precipitadas e de episódios que mudam
tudo. «De uma leveza despretensiosa e
inteligente.» (Literaturhaus Wien)
A autora apresentará ainda uma série
de textos inéditos.

autora

Patrícia André
•

NOVA Medical School
Faculdade de Ciências
Médicas
Sala dos Passos
Perdidos
•
A Sala dos Passos Perdidos está
localizada no Edifício Sede da NOVA
Medical School|Faculdade de Ciências
Médicas, inaugurado em 1906, para a
realização das sessões científicas do XV
Congresso Internacional de Medicina.
Nesta Sala podemos admirar os cinco
painéis de azulejo da autoria de Jorge
Colaço figurando episódios da história
da medicina: Santa Isabel entre os
leprosos de uma gafaria do século XIV,
A rainha D. Amélia no dispensário de
crianças em Alcântara, O cirurgião
Ambroise Paré em pleno campo de
batalha, socorrendo feridos de guerra,
A ciência sacudindo as superstições
lendárias da Humanidade e A figura de
João Semana.

©

local

alberto severino (nms|fcm)

ITÁLIA
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ITÁLIA

Marta Pinho

gianluca folì

tradutora

autor

interpretação

Formado na Bottega de Vittorio
Gassmann, trabalhou com os grandes
protagonistas do teatro italiano. Em
televisão participou em inúmeros
projetos, mas o público recorda-o
como o comissário Vincenzo Nappi,
na famosa série Un passo dal cielo.
Traduziu do castelhano e do catalão
muitas peças de teatro e, em 2015,
publicou o seu multipremiado livro
de estreia, La vita prodigiosa di Isidoro
Sifflotin. O seu segundo livro, La
Compagnia delle illusioni, já se encontra,
também, disponível nas livrarias.

Licenciado em Formação de Atores pela
ESTC/Lisboa. Estudou na RESAD/Madrid,
ECA-USP/Brasil, CNSAD/Paris e SITI
COMPANY/NY (Bolseiro da Fundação
Calouste Gulbenkian). Recebeu o Prémio
de Melhor Ator da S.P.A./2015 com
a peça Misterman e a Menção Especial
do Prémio da Crítica da APCT/2016
em I can´t breathe. Foi bolseiro da
DGLAB para a Criação Literária/Dramaturgia, em 2018, com A Sagrada Família.
Em 2018, recebeu o Prémio Mirpuri
Carlos Avilez pela peça A Última estação.

Enrico Ianniello
•

©

Isidoro nasce com um dom especial:
assobia prodigiosamente. Aliás,
assogrita! Juntamente com um bando
de personagens desvairadas, tentará
difundir uma nova língua nas aldeias
do Sul de Itália e, de feira em feira,
tornar-se-á famoso ao ponto de
incomodar até um etnólogo francês!
Infelizmente, o terramoto de Irpinia,
em 1980, deitará por terra este sonho
de renascimento, e o nosso pequeno
protagonista terá de encontrar um novo
modo de estar no mundo e uma nova
língua para cantá-lo.

©

A vida prodigiosa
de Isidoro Sifflotin
La vita prodigiosa
di Isidoro Sifflotin
•

©

obra

mário césar

enrico ianniello

com a presença
do autor

Elmano Sancho
•

©

alberto severino (nms|fcm)

REPÚBLICA CHECA

local

NOVA Medical School
Faculdade de Ciências
Médicas
Sala dos Conselhos
•
Reconstruída em 2017, onde antes
existiram a antiga Sala dos Conselhos,
no início do século XX e, mais recentemente, um laboratório de farmacologia.
A sala está decorada, atualmente, com
obras de artistas da Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa,
de entre as quais se destaca Mysterium
Tremendum et Fascinans, de Rui Serra
(2017), em substituição das anteriores
telas de Columbano, retratando os
lentes da antiga Escola Médico-Cirúrgica, que agora se encontram no Hospital
Escolar de Santa Maria.

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

REPÚBLICA CHECA

obra

Anna Almeida, Tiago Patrício

©
helena šantavá

tradutores

autor

interpretação

A poesia de Kamil Bouška (1979) é uma
descrição precisa de fenómenos abaixo
da superfície da realidade, com pontos
cruciais muitas vezes apenas implícitos,
que amadurecem devagar e sem
pressa, numa atmosfera melancólica
com muitas variações desde o suavemente nostálgico ao asfixiante.
Obras publicadas: Fantasía (2008),
Oheň po slavnosti, (2011, Prémio
Nacional Magnesia Litera nas categorias
Poesia e Descoberta do Ano), Hemisféry
(2015) e Inventura (2018).

É autor de poesia e prosa, com
experiência na área de teatro (Teatro
Com-Siso, Teatro de Letras). A sua peça
de teatro Checoslováquia foi apresentada no Teatro Nacional D. Maria II.
Recebeu os prémios Daniel Faria e
Natércia Freire em poesia e o Prémio
Revelação Agustina-Bessa Luís, com o
seu romance Trás-os-Montes. Participou em numerosas residências literárias
na Europa e Estados Unidos da América,
e está publicado em França, Egito,
Eslovénia e República Checa.

Kamil Bouška
•

©

O contabilista Kamil Bouška faz um
balanço da situação do homem, das
suas unhas e sucos, cabeças manchadas, relações amorosas homicidas, covis
a que regressa para passar a noite, e
também da linguagem que usa para
verborrear sobre tudo isso. Mas só
encontra disparidades! Um rombo do
caraças! Alguém vai à vida, alguém vai
parar à choça. Provavelmente todos!
E com razão! A seguir, quiçá, faz-se um
silêncio estranho, uma brancura, uma
luz. Ouviremos algo de novo ou de já
esquecido, com o qual seria possível
continuar. Se calhar…

©

Inventário
Inventura
•

companhia das ilhas

ondřej lipár

com a presença
do autor

Tiago Patrício
•

©

maria delcourt

CROÁCIA

LOCAL

Biblioteca de São Lázaro
Sala de Leitura Infantil
•
Haverá, certamente, quem ainda
se lembre da famosa coleção Manecas
(anos 30-50), da Romano Torres
ou dos Contos de Encantar (anos 40),
da Clássica Editora, e sinta uma
irresistível vontade de os tornar a ler…
Uma vontade que felizmente poderá
satisfazer na Biblioteca de São Lázaro,
pois estas e muitas outras preciosidades estão dispostas no abrigo das suas
estantes apenas esperando quem tenha
o desejo de as descobrir e de se deixar
encantar, tal como as crianças das
primeiras décadas do século XX.

©

As experiências
do pequeno Carlos
Doživljaji Karla Maloga
•

©

obra

nuno cruz

davor puklavec

pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

CROÁCIA

autora

interpretação

Reputada poetisa, autora e tradutora de
ensaios, prosa e livros de viagens, esta
professora catedrática especializada em
Teoria Literária e Literaturas e Culturas
Russa e Croata é, desde 2014, membro
da Academia das Ciências e Artes da
Croácia. Publicou e/ou coordenou mais
de duas dezenas de livros científicos, de
tradução e de ficção, e cerca de 130
artigos. Em 2012, o mérito do seu
trabalho pedagógico-científico foi
reconhecido com a atribuição do
Prémio da Academia e Prémio Nacional
para a Ciência.

Licenciada em Teatro (ESTC/IPL),
tem feito várias formações e estágios
com artistas e pedagogos de renome
nacional e internacional tanto no teatro
como no cinema (Mnouchkine, Gutkin,
Brites, Calle). Tem trabalhado como
atriz, encenadora e dramaturga
em teatro e cinema, e participado
em mostras e festivais no país
e no estrangeiro, o que lhe valeu os
prémios FITUB 2011, e FATAL 2014 e
2018. É artista residente de Latoaria
(desde 2013) e membro fundador
de Artes e Engenhos (2000).

Dubravka Oraić Tolić
•

tradutora

ljevak

Arijana Medvedec

©

Estas são as fascinantes cartas que uma
avó escreve em nome do seu neto,
repletas de elementos autobiográficos,
desvelando e devolvendo ao leitor a
incomensurável beleza do dia a dia. São
momentos da vida familiar e acontecimentos sociais, políticos e culturais,
uma extraordinária visão, misto do
espanto de uma criança e do humor de
um adulto, fruto da estética do
estranhamento. Leve e divertido, este
livro oferece um olhar perspicaz e culto
sobre a contemporaneidade croata.

Sandra Hung
•

©

câmara municipal de lisboa

FINLÂNDIA

LOCAL

Biblioteca de São Lázaro
Salão Nobre
•
Criada em 1883, a biblioteca
de São Lázaro é a mais antiga biblioteca
municipal de Lisboa e a primeira
biblioteca portuguesa cuja coleção
do livro infantil e juvenil reúne mais de
5 mil exemplares, que vão desde o início
do século XX até finais dos anos 70.
Instalada num edifício de arquitetura
neoclássica erudita, tem como seu
ex-libris o Salão Nobre, no qual se
destacam a disposição hexagonal da
sala, o mezanino e o mobiliário da
época, transportando os leitores para
uma atmosfera verdadeiramente única
em toda a cidade.

Lilia Loman, Pasi Loman

autora

interpretação

Escreve contos de fadas desde os cinco
anos de idade. A sua escrita lírica atrai o
leitor para caminhos onde reinam
criaturas fantásticas, onde as canções
da natureza e os espíritos das vozes
fortes das mulheres e das raparigas se
fazem ouvir, criando maravilhosas
histórias antigas e atemporais. Galardoada com o Prémio Sueco de Literatura YLE, recebeu duas vezes o Prémio da
Sociedade de Literatura Sueca. Foi,
também, nomeada para o Prémio
Memorial Astrid Lindgren e para a
Medalha Carnegie.

Licenciada em Teatro pela ESTC, e
Engenharia da Linguagem e do Conhecimento pelas FLUL e FCUL. Estagiou no
Teatro Nacional D. Maria II e colaborou
com vários criadores nas áreas de
teatro, cinema e performance como
Mónica Calle, Mónica Garnel, Rogério de
Carvalho, Gonçalo Soares, João Brites,
Gustavo Vicente, Matthias Langhoff, João
Pedro Vaz, Catarina Requeijo, Miguel
Fragata e Inês Barahona, Paula Diogo,
Faustin Linyekula, Lotte van der Berg e
Tiago Rodrigues. Faz parte d' A favola da
Medusa.

l a u r a ly y t i n e n

Maria Turtschaninoff
•

©

tradutores

©

Maresi
•

©

niklas sandström

obra

A Abadia Vermelha é um refúgio para
mulheres e raparigas onde Maresi
prefere passar o seu tempo a ler e a
escrever. Mas, um dia, quando a
assustada Jai chega à ilha, tudo vai
mudar. Jai viu a sua irmã ser enterrada
viva por falar a um jovem rapaz, sendo
perseguida pelo seu pai e por um bando
de homens. Agora, Maresi e as suas
companheiras vão ter que defender Jai
e a sua comunidade.
Maresi é o primeiro livro da trilogia Red
Abbey Chronicles, está publicado em oito
línguas e ganhou o Finlandia Junior Prize.

jaime vogado
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FINLÂNDIA

Ana Água
•

©

katarzyna o'neill

GRÉCIA

LOCAL

Escola Básica
N.º 1 de Lisboa
Sala N.° 7
•
Há uma placa de pedra datada de 1875
a lembrar que ali se edificou, de raiz,
a primeira escola primária de Lisboa.
Inaugurada no período da Monarquia
Liberal, a Escola Primária Central
Municipal oferecia habitações para
quatro professores e, mais tarde,
um ginásio (1877), que chegou a causar
polémica pelo ineditismo da situação.
Sempre na vanguarda, a Escola Básica
N.° 1 é hoje o esteio dos alunos
de diversas etnias e nacionalidades
que a frequentam, abrindo as suas
portas a numerosas iniciativas
escolares e comunitárias.

efthimios angelakis

©

©

julia pouga
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GRÉCIA

obra

autor

Οι κόρες του Ηφαιστείου

Christos Ikonomou
•

interpretação

As filhas do vulcão, a quarta coleção de
contos de Christos Ikonomou, incluem
doze crónicas da "zona de guerra” entre
o céu e a realidade. Doze saltos em
profundidade, doze histórias de realismo
místico sobre "o alfa que torna a vítima
milagre", as fraquezas do amor e a
esperança, que é sempre a última a
ressuscitar.

Nasceu em Atenas, em 1950.
Até ao momento, publicou quatro
coleções de contos. Foi galardoado
com o Prémio Nacional de Contos
(Grécia), com o Prémio Literário dos
Jovens Europeus e com o Prémio Coup
de Cœur da revista francesa Le point.
Os seus contos estão traduzidos
em dez línguas e alguns deles já foram
levados à cena e adaptados ao cinema.

Licenciado em Dança pela Faculdade
de Motricidade Humana da Universidade
Técnica de Lisboa, com Mestrado
em Estética - Artes Performativas,
pelo Departamento de Filosofia
da Universidade Nova de Lisboa;
coreógrafo, intérprete e encenador;
professor de Expressões no Ensino
Secundário.

As filhas do vulcão

José António Costa Ideias

©

tradutor

πόλις

•

Efthimios Angelakis
•

©

katarzyna o'neill

POLÓNIA

local

Escola Básica
N.º 1 de Lisboa
Sala N.° 4
•
Se em 1876, os alunos “alfacinhas” da
primeira escola municipal aprenderam,
certamente, as primeiras letras pela
Cartilha Maternal do poeta João de Deus,
uma das figuras mais populares do
último quartel do século XIX português,
hoje, a escola Escola Básica N.° 1
continua a sua missão, também
ensinando o bê-á-bá mas a crianças
que vêm do Nepal, China, Brasil, França,
Itália, África do Sul ou da Gâmbia. Num
dos bairros típicos da cidade, a escola
é um convite a uma viagem de
assombro e deslumbre, à descoberta
da História e de histórias.

Teresa Fernandes Swiatkiewicz

cavalo de ferro

tradutora

autora

interpretação

Nasceu em Sulechów, em 1962.
Formada em Psicologia, publicou o seu
primeiro livro em 1989, a coletânea de
poesia Miasta w lustrach, seguindo-se
os romances E. E. e Prawiek i inne czasy.
A partir daí, a sua prosa afastou-se da
narrativa mais convencional, aproximando-se da prosa breve e do ensaio.
Alvo de várias distinções recebeu,
por duas vezes, o mais importante
prémio literário polaco, Nike. Em 2018,
foi finalista do Prémio Fémina Estrangeiro e vencedora do Prémio Internacional
Man Booker.

Procurou desde cedo diversificar
o seu conhecimento em várias áreas
das artes e comunicação. De personalidade descontraída, é uma mulher
curiosa e viciada em aventuras, o que
lhe permitiu descobrir parte deste vasto
mundo através de viagens únicas. O seu
fascínio pelo contacto com o público
é manifestado ao longo da sua vida,
quer através do teatro, onde representou várias peças no Teatro Independente de Oeiras, quer como apresentadora
e atriz em programas de televisão
e campanhas publicitárias.

Olga Tokarczuk
•

©

O coração de Chopin é secretamente
levado de volta para Varsóvia pela sua
irmã; uma mulher vê-se obrigada a
regressar à Polónia para envenenar
o seu primeiro amor; um homem
começa a enlouquecer quando
a mulher e o filho desaparecem
misteriosamente… Através destas
e de outras histórias e personagens,
brilhantemente relatadas ou simplesmente imaginadas, Viagens explora,
ao longo dos séculos, o significado
de se ser um viajante, um corpo em
movimento, não apenas através
do espaço, mas também do tempo.

©

Viagens
Bieguni
•

©

obra

joão o'neill

jacek kołodziejski
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POLÓNIA

Alexandra Teles
•

©

vasco stockerde vilhena 2019

CASA FERNANDO PESSOA

local

Carpintarias
de São Lázaro
•
As Carpintarias de São Lázaro são o
novo centro cultural da cidade de Lisboa
onde a criatividade, a inovação e o
cruzamento multidisciplinar criam
oportunidades para reunir pessoas,
comunidades e conhecimento. Com o
pensamento numa sociedade mais justa
e sustentável, vem contaminar as almas
com a ajuda das artes visuais, da
música, do teatro e da dança, do
cinema e da gastronomia. Na Colina de
Santana, no coração da capital portuguesa, junta-se a tradição dos bairros
lisboetas a uma vibrante realidade
multicultural, para mais tarde recordar.

CASA FERNANDO PESSOA
tn

©

©

Gologna Anghel
•

©

graziela sousa

xan

©

Marta Chaves
•

Vasco Gato
•

©

josé frade | egeac

vitorino coragem

©

direção artística
Rui Pina Coelho
músicos
Bruno Santos (guitarra)
Ricardo Toscano (saxofone)
Tomeu Tristão (contrabaixo)

Margarida
Vale de Gato
•

José Luiz Tavares
•
pa s s a p o r t e l i t e r á r i o

Quando os poemas saem das bocas
de quem os lê ocupam espaço na sala.
Leituras em voz alta interferem com
o corpo de quem lê e de quem ouve, atingem
paredes, janelas, tetos. Reunimos, para este
encontro em São Lázaro, poetas contemporâneos: leitores, muitos deles tradutores, todos,
de algum modo, viajantes. Golgona Anghel,
José Luiz Tavares, Margarida Vale de Gato,
Miguel Cardoso, Marta Chaves e Vasco Gato
são seis poetas que tocam em várias línguas
como quem toca diferentes instrumentos
de um mesmo naipe. Ouviremos o que
escreveram em português e o que leram
ou traduziram, escrito noutras línguas.
Procuramos, nas amplas carpintarias,
escutar mais do mundo em poemas – e que
o pé direito alto não seja fronteira.

nuno henriques

A língua às portas
do céu da boca
•

Miguel Cardoso
•
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