


Correntes d'Escritas 2016
Chegámos à 17ª edição com o a mesma vontade de sempre:
criar, inovar, expandir, em favor de um público que nos
acarinhou e provou ser fervoroso e dedicado ao evento literário
de Portugal.

O 17º Correntes d'Escritas arranca a 23 de fevereiro, terça-
-feira, e termina a 27, sábado, cinco dias dedicados à promoção
do livro, da leitura, e ao encontro e ao debate com os autores. Na
Póvoa de Varzim, celebramos o livro, as histórias e as ideias.



Com epicentro na nova sala de visitas da cidade, o Cine-Teatro
Garrett, o encontro estende-se à rua, prolongando-se até ao
Largo Dr. David Alves, com uma estrutura acolhedora para novos
encontros, conversas de ocasião e vistas largas à feira dos
livros.

Perto de 70 convidados, das escritas e de outras artes,
representando 11 países, confluirão para o evento que nunca se
esquece. Onésimo Teotónio de Almeida, Ivo Machado, Manuel
Rui, Vergílio Alberto Vieira, Carlos Quiroga ou José Carlos de
Vasconcelos, são presenças “fundadoras” do Correntes, desde o
seu nascimento em 2000. Outros há, como Ana Carvalho, Harrie
Lemmens, Javier Cercas, Manuel Alegre, Ricardo Araújo Pereira
e João Miguel Tavares que se juntam à família que anualmente
se prende ao jogo das Letras e das Palavras e constroem
Histórias.

José Tolentino Mendonça é “porta-estandarte” desta 17ª
edição, vai proferir a Conferência de Abertura, no dia 24 de
fevereiro, às 15h00, no Cine-Teatro Garrett.

Momento fundamental e muito aguardado pelos escritores,
principalmente pelos 13 finalistas, é a Sessão de Abertura, com
a revelação do vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa, no
valor de 20 mil euros, no dia 24, às 11h00, no Casino da Póvoa. O
lançamento da Revista Correntes d'Escritas (número 15), este
ano dedicada a António Lobo Antunes também acontece nesta
sessão.

Conversas e debates, sessões de poesia, lançamentos de livros,
teatro, exposições e a feira dos livros são alguns dos trunfos da
17ª edição do Correntes d'Escritas que descobrirá que

, é , mas que
.

Escrever

é ganhar e perder a catarse da existência Nada acaba

no fim



Conferência

de Abertura
No dia 24 de fevereiro, às 15h00, irá realizar-se a
Conferência de Abertura, com o tema “O Silêncio dos
Livros”, por José Tolentino Mendonça, no Cine-Teatro
Garrett.

É uma das vozes originais do Portugal contemporâneo.
Especialista em Estudos Bíblicos, tem abordado com rigor e
criatividade os temas e os textos do cânone cristão,
mantendo um diálogo sensível com as interrogações do
presente. A relação entre o Cristianismo e Cultura tem sido
uma das ideias-chave do seu percurso. Passou o ano
académico de 2011-12, como , na

, integrando uma equipa de investigadores do
tema “Religião e Espaço Público”. É Vice-Reitor da
Universidade Católica Portuguesa, Consultor do Pontifício
Conselho para a Cultura, no Vaticano, dirige o Secretariado
Nacional da Pastoral da Cultura e a revista .
Assina uma colaboração semanal no jornal “Expresso”.
Além de ensaísta, tem uma obra poética que muitos
reconhecem entre as mais marcantes do panorama atual.
Tem publicado diversos livros de poesia, ensaio e teatro, e
colaborado em muitos outros como tradutor e/ou
organizador. Para José Tolentino Mendonça, «A poesia é a
arte de resistir ao seu tempo». A sua obra tem sido
galardoada com diversos prémios, entre eles o Prémio
Cidade de Lisboa de Poesia e o Prémio Pen Clube de Ensaio.
Para além do grande sucesso em Portugal, os seus livros
são cada vez mais traduzidos internacionalmente.
Poeta, sacerdote e professor, nasceu em 1965, na Ilha da
Madeira. Doutorou-se em Teologia Bíblica, em Roma, e vive
atualmente em Lisboa.

Straus Fellow New York

University

Didaskalia



Autores Convidados
Mais de sete dezenas de escritores foram
convidados a participar no 17º Correntes d'Escritas,
dos quais mais de duas dezenas são estreantes.
Estarão representados 11 países no conjunto dos
seguintes participantes:



Afonso Cruz
Alberto Serra
Álvaro Magalhães
Ana Carvalho
Ana Luísa Amaral
Ana Sousa Dias
Ana Zanatti
Andrés Barba
Antônio Torres
Aurelino Costa
Carlos Quiroga
Carlos Vaz Marques
Carmen Yáñez
Carmo Neto
Cristina Valadas
Daniel Mordzinski
Daniel Sánchez Pardos
David Toscana
Eduardo Lourenço
Fernando Iwasaki
Fernando Perdigão
Filipa Leal
Francisco Conduto de Pina
Francisco José Viegas
Harrie Lemmens
Héctor Abad Faciolince
Helder de Carvalho
Helena Vasconcelos
Hélia Correia
Henrique Cayatte
Inês Pedrosa
Isaque Ferreira
Ivo Machado
Jaime Rocha
Javier Cercas
João de Melo
João Felgar
João Gobern

João Miguel Tavares
João Paulo Sousa
João Ricardo
João Rios
Jorge Vaz Gomes
José Carlos de Vasconcelos
José Luís Peixoto
José Manuel Fajardo
Julian Fuks
Laborinho Lúcio
Lopito Feijóo
Luís Carlos Patraquim
Luís Filipe Castro Mendes
Luis Sepúlveda
Manuel Alegre
Manuel Jorge Marmelo
Manuel Rui
Maria Flor Pedroso
Mário de Carvalho
Mário Zambujal
Matilde Campilho
Mayra Santos-Febres
Michael Kegler
Miguel Real
Nuno Costa Santos
Onésimo Teotónio Almeida
Pedro Mexia
Pedro Teixeira Neves
Pedro Vieira
Raquel Patriarca
Ricardo Araújo Pereira
Rui Spranger
Rui Vieira
Tiago Salazar
Uberto Stabile
Valter Hugo Mãe
Vergílio Alberto Vieira



PRÉMIOS
Literários



Prémio Literário Casino da Póvoa
Já foram divulgadas as obras finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, no valor de 20 mil
euros, atribuído no âmbito do 17º Correntes d'Escritas.
O Júri, constituído por Carlos Vaz Marques, Helena Vasconcelos, Isabel Pires de Lima, João Rios e
José Manuel Fajardo, selecionou 13 finalistas de uma lista de 170 obras a concurso:

, Cláudia Clemente, Planeta
, de Valter Hugo Mãe, Porto Editora

, de Mário de Carvalho, Porto Editora
, de José Eduardo Agualusa, Quetzal

, de Javier Cercas, Assírio & Alvim
, de Daniel Galera, Quetzal

, de Luísa Costa Gomes, Dom Quixote
, de Valério Romão, Abysmo

, de Teresa Veiga, Tinta da China
, de Leonardo Padura, Porto Editora

, de Paulo Castilho, Dom Quixote
, de Lídia Jorge, Dom Quixote

, de Dulce Maria Cardoso, Tinta da China

O anúncio oficial do vencedor deste e dos outros Prémios será feito na Cerimónia de Abertura do
Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, a 24 de fevereiro, no Casino da Póvoa. O Prémio será
entregue na Sessão de Encerramento, a 27 de fevereiro.

Desde a primeira edição do Prémio, em 2004, o galardão foi entregue a:
, de Lídia Jorge, Dom Quixote (2004); , de António Franco Alexandre, Assírio & Alvim

(2005); , de Carlos Ruiz Zafón, Dom Quixote (2006); , de Ana
Luísa Amaral, Campo das Letras (2007); , de Ruy Duarte
de Carvalho, Cotovia (2008); , de Gastão Cruz, Assírio & Alvim (2009); , de
Maria Velho da Costa, Assírio & Alvim (2010); , de Pedro Tamen, Dom Quixote
(2011); , Rubem Fonseca, Sextante (2012); A Terceira Miséria, de Hélia Correia,
Relógio D'Água (2013); , de Manuel Jorge Marmelo, Quetzal (2014);

, de Fernando Echevarria, Edições Afrontamento (2015).

A Casa Azul

A Desumanização

A Liberdade de Pátio

A Rainha Ginga

As Leis da Fronteira

Barba Ensopada De Sangue

Cláudio e Constantino

Da Família

Gente Melancolicamente Louca

Hereges

O Sonho Português

Os Memoráveis

Tudo são Histórias de Amor

O Vento Assobiando nas

Gruas Duende

A Sombra do Vento A Génese do Amor

desmedida, luanda-s.paulo-s.francisco e volta

A Moeda do Tempo Myra

O Livro do Sapateiro

Bufo e Spallanzani

Uma Mentira Mil Vezes Repetida

Categorias e Outras Paisagens



Prémio Literário Correntes d'Escritas Papelaria Locus
Cerca de meia centena de jovens, com idade compreendida entre os 15 e os 18 anos, de países de
expressão portuguesa, concorreram ao Prémio Literário Correntes d'Escritas Papelaria Locus que
irá distinguir, com 1000 euros, o melhor conto escrito em português.
O conto premiado será publicado na edição seguinte da Revista Correntes d'Escritas.
O anúncio do vencedor será feito na sessão de abertura do 17º Correntes d'Escritas, a 24 de
fevereiro e a entrega do prémio ao galardoado terá lugar na cerimónia pública de encerramento
do evento, que decorrerá no dia 27.
Ao longo dos 10 anos de existência deste prémio, foram distinguidos os seguintes trabalhos:
Edição 2005 - “Queda”, de Sara Raquel Ferreira da Costa que concorreu com o pseudónimo
Annabel Lee; Edição 2006 - “Fuga ao Tema”, de Saulo Matias Dourado que concorreu com o
pseudónimo Adelmo Moitinho; Edição 2007 - “Este Sabor”, de Nuno Galego Marques Atalaia
Rodrigues que concorreu com o pseudónimo Mikhael Lima; Edição 2008 - “Bavaroise de ... Joana”,
de Maria Beatriz Fernandes de Moura Soares, que concorreu com o pseudónimo Leonor Campos;
Edição 2009 - “Geometria das sombras”, de Tatiana Vanessa Fernandes Bessa que concorreu com
o pseudónimo Ophélia Nery; Edição 2010 - “A História do Velho Entristecido com a Vida”, de Miguel
Rocha de Pinho, que concorreu com o pseudónimo Alarido dos Começos; Edição 2011 -
“Esquecimento”, de Ana Filipa Cravina dos Reis, que concorreu com o pseudónimo Ritta Duque;
Edição 2012 - “Vergílio Vagaroso”, de Tomás Anjos Barão, que concorreu com o pseudónimo Duplo
Arco-Íris; Edição 2013 – “Inexistência Mental”, de Ana Matilde da Silva Gomes que concorreu com o
pseudónimo de Victória Montenegro; Edição 2014 – “Jardins vazios de novembro”, de Luísa Raquel
Martins Morgado que concorreu com o pseudónimo Hithu; Edição 2015 – “Insone”, de Cândida
Filipa Oliveira de Sousa, que concorreu com o pseudónimo de Carmen de Oliveira.



Prémio Conto Infantil Ilustrado
Correntes d' Escritas Porto Editora
A 17ª edição do Correntes d'Escritas vai contemplar a entrega do Prémio Conto Infantil Ilustrado
Correntes d' Escritas Porto Editora que, este ano, conta com novo apoio, desta feita, do Diário de
Notícias que fará a sua divulgação e fará parte do Júri.
Podem concorrer turmas do 4º. ano do ensino básico de escolas portuguesas ou de países onde se
fale português, com um conto original escrito e ilustrado pelo conjunto da turma. O tema é livre.
A escola vencedora ganhará 1000€ em edições e produtos Porto Editora. As escolas que
conseguirem o segundo e terceiro lugar receberão, respetivamente, 500€ e 250€ também em
material. De registar que os trabalhos premiados – os que vencerem o 1º., 2º. e 3º. lugares e as
possíveis menções honrosas – serão editados em livro.
O prazo de entrega do conto ilustrado é a 5 de fevereiro de 2016.
Os trabalhos premiados serão revelados no dia 24 de fevereiro, na Cerimónia de Abertura do
Correntes d'Escritas, no Casino da Póvoa, sendo que a entrega de prémios terá lugar no dia 27, na
Sessão de Encerramento do evento.
Em 2015, foram entregues os prémios aos seguintes trabalhos: 1º lugar: “Uma Amizade
Misteriosa”, do 4º A, do Externato Infantil e Primário “Paraíso dos Pequeninos”, de Lourosa; 2º
lugar: “Uma Teia Especial”, do 4º D, da EB1 de Oliveira do Castelo, Guimarães; 3º lugar: “Uma
Viagem Inesquecível”, do 4º D, da EB1 de Igreja-Meadela, Viana do Castelo.
Foram ainda distribuídas as seguintes menções honrosas: Texto: “Afinal a escola é Divertida!”,
do 4º A, do Instituto de Promoção Social de Bustos Colégio Frei Gil, Bustos e “Porquê?”, do 4º ano
do Colégio Académico, Lisboa; Ilustração: “Um Conto muito Louco”, da turma V4B, da EB1 de
Torres Vedras.

…



Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha Correntes d'Escritas
Ao Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha Correntes d'Escritas que distingue uma obra (livro)
inédita, escrita em português – romance, contos ou poesia -, cuja temática seja a Póvoa de Varzim,
concorreram 14 pessoas. O vencedor receberá um prémio monetário de 1000€ e verá o seu livro
publicado pela Fundação.
O anúncio do vencedor será feito na sessão de abertura do 17º Correntes d'Escritas, a 24 de
fevereiro e a entrega do prémio ao galardoado terá lugar na cerimónia pública de encerramento
do evento, que decorrerá no dia 27.
Em 2015, João José da Conceição Morgado, da Covilhã, recebeu o Prémio Literário Fundação Dr.
Luís Rainha Correntes d'Escritas com o trabalho “O Céu do Mar”. Foi ainda atribuída uma menção
honrosa a António Azevedo Cunha e Silva, de Matosinhos, pelo trabalho “A carreta do salva-vidas –
folhas d'album”.
A Fundação Dr. Luís Rainha foi constituída em março de 2007, na Rua da Alegria, 10, na Póvoa de
Varzim, apresentando como objeto apoiar financeiramente duas instituições locais de caráter
assistencial (Lar de idosos da Santa Casa e MAPADI) e promover atividades no domínio educativo
e cultural. Neste âmbito, os responsáveis da instituição resolveram criar o Prémio Literário como
forma de promover a Fundação Dr. Luís Rainha e de apoiar a criação literária, que enaltece a Póvoa
de Varzim.



Revista
A Revista Correntes d'Escritas será, como habitualmente, lançada na Cerimónia de Abertura e,
este ano, é dedicada a António Lobo Antunes.
O dossiê contará com os depoimentos de Norberto do Vale Cardoso, Ana Paula Arnaut, Rui Vieira,
Vergílio Alberto Vieira, Sérgio Sousa, Susana Carvalho, Rui Zink e Harrie Lemmens.
A Revista vai ainda incluir contos de Antônio Torres, Raquel Patriarca, Miguel Real, Cláudia
Clemente, Ana Cássia Rebelo, Manuela Gonzaga e João Felgar e poemas de Matilde Campilho,
Lopito Feijóo, Rui Spranger, João Pedro Azul, Luís Filipe Castro Mendes e José Manuel Mendes.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 1942. Estudou na Faculdade de Medicina de Lisboa e
especializou-se em Psiquiatria. Exerceu, durante vários anos, a profissão de médico psiquiatra.
Em 1970 foi mobilizado para o serviço militar. Embarcou para Angola no ano seguinte, tendo
regressado em 1973. Em 1979 publicou os seus primeiros livros, e

, seguindo-se, em 1980, . Estes primeiros livros são marcadamente
biográficos, e estão muito ligados ao contexto da guerra colonial; transformaram-no
imediatamente num dos autores contemporâneos mais lidos e discutidos no âmbito nacional e
internacional. Todo o seu trabalho literário tem sido, ao longo dos anos, objeto dos mais diversos
estudos, académicos ou não, e dos mais importantes prémios, nacionais e internacionais. A sua
obra encontra-se traduzida em inúmeros países.

Memória de Elefante Os Cus de

Judas Conhecimento do Inferno
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MESAS
A 17ª edição do Correntes d'Escritas irá
contar com 11 Mesas ao longo de quatro
dias. De quarta, 24, a sábado, 27,
dezenas de escritores reúnem-se no
Cine-Teatro Garrett para interpretarem
os temas sugeridos pela organização do
evento. Centenas de pessoas aguardam,
ansiosamente, estes momentos.



Dia 24, quarta-feira

Dia 24, quarta-feira

Dia 25, quinta-feira

Dia 25, quinta-feira

Dia 25, quinta-feira

Dia 26, sexta-feira

17h30 - Mesa 1

22h00 - Mesa 2

10h00 - Mesa 3

15h00 - Mesa 4

17h00 - Mesa 5

10h00 - Mesa 6

A Literatura é a catarse da existência

Não me interpretem mal

Como fugir ao que já foi escrito

Escrevo o futuro ou escrevo para o futuro

Escrevo o que quero escrever, nunca escrevo o que quero

Escrever é ganhar e perder

Antônio Torres
Eduardo Lourenço
Hélia Correia
Manuel Alegre
José Carlos de Vasconcelos - M

Carlos Vaz Marques
João Miguel Tavares
Pedro Mexia
Ricardo Araújo Pereira

David Toscana
Harrie Lemmens
João de Melo
João Felgar
Rui Vieira
Ana Sousa Dias - M

Fernando Perdigão
José Manuel Fajardo
Lopito Feijóo
Matilde Campilho
Tiago Salazar
Henrique Cayatte - M

Inês Pedrosa
Julian Fuks
Luís Carlos Patraquim
Manuel Jorge Marmelo
Nuno Costa Santos
Pedro Vieira - M

Carmen Yáñez
Daniel Sánchez Pardos
Francisco Conduto de Pina
Luís Filipe Castro Mendes
Miguel Real
Pedro Teixeira Neves - M

Dia 26, sexta-feira

Dia 26, sexta-feira

Dia 26, sexta-feira

Dia 27, sábado

Dia 27, sábado

15h00 - Mesa 7

17h00 - Mesa 8

22h00 - Mesa 9

10h00 - Mesa 10

16h00 - Mesa 11

Quando escolhemos mudamos o livro

Escrevo e depois

O escritor mente, o leitor acredita

Quantos livros tem um livro

Nada acaba no fim

Ana Zanatti
Andrés Barba
Filipa Leal
João Ricardo
Valter Hugo Mãe
Francisco José Viegas - M

Álvaro Magalhães
Fernando Iwasaki
Manuel Rui
Mário Zambujal
Mayra Santos Febres
Ivo Machado - M

Álvaro Laborinho Lúcio
Ana Luísa Amaral
Jaime Rocha
Javier Cercas
Mário de Carvalho
Carlos Quiroga - M

Carmo Neto
Cristina Valadas
João Paulo Sousa
Raquel Patriarca
Vergílio Alberto Vieira
João Gobern - M

Afonso Cruz
Héctor Abad Faciolince
José Luís Peixoto
Luís Sepúlveda
Onésimo Teotónio Almeida
Maria Flor Pedroso - M

Haverá ainda uma mesa dedicada à tradução
coordenada pelo tradutor de português para
alemão Michael Kegler, com a participação de
Inês Pedrosa, Ana Luísa Amaral, Harrie
Lemmens e Bárbara Mesquita. (data e local a
definir)



Lançamentos de livros
Diversas pessoas ligadas à literatura encontram-se no Correntes d'Escritas Escritores,
editores, críticos e agentes literários, jornalistas e público interessado aproveitam o evento para
ficarem a par de todas as novidades do setor livreiro.
Serão apresentados mais de uma dezena de livros, entre os quais:

, Ivo Machado, Insubmisso Rumor
, João Rios, Insubmisso Rumor

, Nuno Costa Santos, Quetzal
, Inês Pedrosa, D. Quixote
, Antônio Torres, Teodolito

, Helena Vasconcelos, Quetzal
José-Alberto Marques, Caleidoscópio

, Pedro Teixeira Neves, Insubmisso Rumor
, João Paulo Sousa, Teodolito

, Héctor Abad Faciolince, Quetzal
, João de Melo, D. Quixote

, Luís Filipe Castro Mendes, Assírio & Alvim
, Filipa Leal, Assírio & Alvim

No dia 23, terça-feira, às 17h00, irá realizar-se, na sala de atos do Cine-Teatro Garrett, a
apresentação do , edição ilustrada, revista e ampliada da autoria de A.
Campos Matos. Esta sessão terá a participação do organizador e a apresentação será feita por
Isabel Pires de Lima.

Para além dos livros, também será apresentado mais um número da Revista .
A Flanzine#11 será totalmente preenchida por autores brasileiros, selecionados em conjunto com
o editor da , e esta será ocupada apenas por autores portugueses.

Terá ainda lugar o lançamento da Revista 3, com a presença de dois dos
seus editores: Rui Vieira e Vergílio Alberto Vieira.

Irá realizar-se o lançamento da Antologia de Contos de Escritores Angolanos,
o r g a n i z a d a p o r M a r g a r i d a R e i s e A n t ó n i o Q u i n o , i n t e g r a d a n a s

comemorações do 40º aniversário da independência de Angola,
editada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

…

A cidade desgovernada

Arrumação das pedras

Céu Nublado com Boas Abertas

Desnorte

Essa Terra

Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam

Narrativylirica,

O farol cego

O Rosto de Eurídice

Oculta

Os Navios da Noite

Outro Ulisses regressa a casa

Vem à quinta-feira

Dicionário de Eça de Queiroz

Flanzine

Elefante de Menta

Delphica – letras & artes

e pela União dos Escritores Angolanos.



Exposições
O 17º Correntes d'Escritas contará com duas exposições, uma patente na sala de atos do Cine-
-Teatro Garrett, e outra espalhada por vários espaços da cidade, desde Museu e Arquivo
Municipais a estabelecimentos comerciais.

O Garrett irá acolher a exposição “O
mundo de António Lobo Antunes –
ficções fotográficas, de Ana
Carvalho, inspiradas na obra do
autor.
A exposição estará dividida em três
p a r t e s f u n d a m e n t a i s :
Personagens/Vozes; Memória;
Cenários.
Lobo Antunes considera que “a Ana
decidiu ilustrar, à sua maneira, o
que ela considera um universo
ficcional. É evidente que existe uma
coerência na minha obra, é evidente também que os livros formam um continuum, mas não me
cabe a mim elucidá-lo. Essa tarefa compete ao leitor. A Ana entendeu-o assim e dele dá
testemunho nas suas fotografias.”

Em vários locais, será possível apreciar a exposição “Rostos em volta”, de Helder de Carvalho.
Retratos pintados, desenhados, esculpidos, em vários formatos e materiais, de escritores,
poetas, artistas, de várias gerações, do passado, do presente e seguramente do futuro,

espalhados por vários espaços da cidade, criando
um roteiro de rostos.
Desde o Museu e Arquivo Municipais, passando por
várias lojas comerciais, os retratos vão convidar o
espetador a fazer um percurso pela geografia
física e linguística e literária, até, pelas artes, pela
cultura. É que um retrato, como escreve Laura
Castro, em “Ver para crer. O desejo do retrato”
assume-se “como elemento legitimador do
conteúdo cultural que lhe está associado ”

”

…



Escritores pela objetiva de
Daniel Mordzinski

O fotógrafo Daniel Mordzinski vai apresentar
uma seleção de imagens de escritores captadas
pela sua objetiva ao longo das suas
participações no Correntes d' Escritas. O Daniel
Mordzinski gosta de “conversar com escritores,
infiltrar-me nos seus sonhos literários ( )” e
descobrir muito de si mesmo ao contemplar o
resultado que aqui quer partilhar com o público
do Correntes. (data e local a definir).

…

Sessões em/ com Escolas
Desde o Ensino Básico ao Superior, o
Correntes d'Escritas tem promovido
diversas sessões de encontro entre
escritores e alunos.
Para o Vice-Presidente e Vereador da
Cultura, Luís Diamantino, “o contacto
dos escritores com os alunos tem sido
excecional . Há escritores que
participam no evento só para irem às
escolas conversarem com alunos
porque eles sabem que é ali que tudo
se processa e se resolve”.
No âmbito do evento, as escolas E.B.
2/3 e secundárias do concelho (E.B.
2/3 Flávio Gonçalves; E.B. 2/3 Campo
Aberto Beiriz; E.B. 2/3 de Rates; E.B.
2/3 de Aver-o-Mar; E.B. 2/3 Cego do
Maio; Escola Secundária Rocha
Peixoto; Escola Secundária Eça de
Queirós e Grande Colégio) recebem a
visita de escritores participantes
nesta edição do Correntes d'Escritas e
têm oportunidade de conversar com
eles e conhecê-los melhor.
Há ainda escolas de concelhos
limítrofes que se dirigem à Póvoa de
Varzim para se encontrarem com os
escritores.
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Poesia
Durante o Correntes d'Escritas, haverá poesia por toda a cidade
À semelhança do que aconteceu nos últimos três anos, serão

que, no dia 23 de fevereiro, vão fazer ecoar o evento na Póvoa de Varzim.
Com uma leitura pelas palavras dos nossos poetas, Isaque Ferreira, João Rios e Rui
Spranger partem da Câmara Municipal e percorrem os locais mais frequentados, como o Mercado
Municipal, não deixando ninguém indiferente.

Uma novidade deste ano será “Leituras sobre Rodas”, uma viagem cultural em miniautocarro à
volta da Póvoa de Varzim, com leituras.
Proposta 1 - Leituras de poemas de autores presentes da 17ª edição do Correntes d' Escritas, por
Alberto Serra e Aurelino Costa (inscrições até à lotação do número de lugares – 14);
Proposta 2 - Leituras de poemas de Mário de Sá Carneiro, por Isaque Ferreira, no âmbito do
Centenário da morte do autor. (inscrições até à lotação do número de lugares – 14)
Proposta 3 - Leituras de textos de Vergílio Ferreira, no âmbito do Centenário do seu nascimento –
leituras no autocarro que transporta os autores/convidados do hotel para as diferentes sessões.

…

três vozes transeuntes nas ruas da

poesia

promenade



Concerto comentado
O Correntes d'Escritas contará, uma
vez mais, com a presença do Maestro
António Victorino d'Almeida, que
será protagonista de um

, com Miguel Leite.
O evento, que acontece no âmbito
d a s c o m e m o r a ç õ e s d o 7 5 º
aniversário do Maestro, terá lugar no
dia 23 de fevereiro, às 22h00, no
Cine-Teatro Garrett, e contará com a
participação especial de Aurelino
Costa. A entrada é livre até à lotação
da sala.

António Victorino d' Almeida (N.
1940) é unanimemente reconhecido
como o Compositor Português mais
importante da atualidade.

Sinopse | A figura central deste
Concerto comentado será o Maestro
António Victorino d' Almeida. No
entanto, o diálogo entre o maestro e
Miguel Leite fluirá com total
n a t u r a l i d a d e e v o c a n d o
características intrínsecas da
Portugalidade e abordando figuras
tão diferentes da Cultura Portuguesa
como Amália Rodrigues (1920-1999)
ou Carlos do Carmo (N. 1939),
passando por Carlos Paredes (1925-
2004), mas não deixando também de
abordar importantes Compositores
Portugueses como Frederico de
Freitas (1902-1980) ou Joly Braga
Santos (1924-1988), entre outros.
O piano ocupará lugar de destaque e
o Maestro António Victorino d'
A l m e i d a d a r á a s a s à s u a
extraordinária capacidade de
improvisador.

Concerto

comentado



CINEMA
Apesar de ser um evento literário, o Correntes d'Escritas
não esquece outras artes como o cinema, o teatro e até a
música.
Em colaboração com o Cineclube Octopus, no dia 25 de
fevereiro, às 21h45, será exibido, no Cine-Teatro Garrett,

(2011), de Solveig Nordlund, b

S i n o p s e | N u n o ( C a r l o s M a l v a r e z ) , o f i l h o
toxicodependente de Álvaro e de Cláudia (Rui Morrison e
Celia Williams), encontra-se numa cama de hospital em
coma devido a uma overdose. Durante dois dias, ele é
visitado por várias pessoas da família que sofrem o
pesadelo da sua morte iminente e, supostamente,
evitável. Assim, confortado por eles e através das suas
memórias, vamos conhecendo o passado de Nuno e o presente de cada um, com as suas tristezas,
culpas e desolações. É então que Álvaro, o pai, numa fuga ao sofrimento, transforma a sua paixão
pelo tango - e pelo cantor argentino Carlos Gardel - numa obsessão sem limites. Baseado na obra
homónima de António Lobo Antunes, um drama realizado por Solveig Nordlund ("Aparelho Voador
a Baixa Altitude", "A Filha") que é, segundo a própria realizadora, um filme sobre "um conjunto de
más consciências".

Terá ainda lugar, no âmbito do 17º Correntes d'Escritas, a
apresentação de , de Jorge Vaz Gomes, a partir
da coleção , de Gonçalo M. Tavares
Sinopse | "O Quarteirão" é uma adaptação livre do
universo criado pelo escritor Gonçalo M. Tavares na
coleção de livros intitulada "O Bairro", que inclui pequenas
histórias inspiradas em vários escritores do séc. XX: Italo
Calvino, Robert Walser, André Breton, entre outros.
Algumas destas pequenas histórias servem como ponto
de partida para esta adaptação, que pretende criar o
mesmo tipo de passagem de tempo, ambiente,
encruzilhadas filosófico-banais que existem nos livros d'

. Existe uma suposição tácita de que o cinema deve
retratar a realidade, no caso de "O Quarteirão", a ideia é

que ele se pareça mais com a literatura, em que não raras vezes as histórias e os acontecimentos
relatados se parecem mais com o mundo das ideias do que com a realidade.

A

Morte de Carlos Gardel

O Quarteirão

O Bairro

O

Bairro

aseado
na obra homónima de António Lobo Antunes.



meuselo
A parceria com os CTT da Póvoa de Varzim vai manter-se no 17º Correntes d'Escritas, sendo que
estarão presentes no Cine-Teatro Garrett para promover o “meuselo”.
O "meuselo" é um produto CTT que possibilita a personalização de selos autoadesivos, através da
incorporação de imagens e/ou textos, designadamente, fotografias, criações artísticas originais,
logotipos, permitindo ao cliente introduzir um elemento diferenciador nos selos postais,
tornando a sua comunicação postal mais original.
Neste sentido, os participantes, os convidados, e o público em geral poderão adquirir um selo
personalizado, com a imagem do Correntes d'Escritas, com a sua própria imagem, com a imagem
do seu escritor favorito – desde que ele esteja de acordo e autorize, claro – ou com a imagem dos
seus amigos.
Os CTT da Póvoa de Varzim estarão no local com tudo o que será necessário para fazer o selo
personalizado.
Assim, já poderá enviar notícias do evento com um selo personalizado.



FEIRA DO LIVRO
De 23 a 27 de fevereiro, irá realizar-se, no espaço em frente ao Cine-Teatro Garrett, a Feira do Livro.
A organização pretende levar o evento para a rua e, neste sentido, a área desde o Garrett até ao
Largo Dr. David Alves será, por cinco dias, invadida por leitores, por escritores, por editores,
enfim, de quem partilha o gosto pelo livro e pela leitura.



Correntes
em
Lisboa
A parceria com o Instituto Cervantes mantém-se e, uma vez mais, o Correntes d'Escritas
viaja até Lisboa.
No dia 1 de março, terça-feira, às 18h30, terá lugar a 12ª Mesa do evento, com o tema
“Escrevo, critiquem-me”. Os autores convidados para esta iniciativa são Antônio Torres,
Andrés Barba, David Toscana, Daniel Sánchez Pardos e Nuno Costa Santos.
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