
 

 

 

DIZ LÁ, POETA! 

UM PROJECTO O COPO ~  

POESIA DE ENTRETENIMENTO CIENTÍFICO/LEITURAS ESQUISITAS 

Declamadores: Nuno Moura e Paulo Bessa 

Música: Joana Bagulho (cravo)  

 

público-alvo: estudantes do 2º e 3º ciclos do ensino básico e estudantes do ensino 

secundário | máx. 50pax por sessão 

participação gratuita mediante inscrição até 1 semana antes da sessão para: 

ruadasgaivotas@teatropraga.com 

duração: 45min 

local: rua das gaivotas 6 

 

Os encontros de poesia que produzimos até à data em parceria com o Atelier Re.Al, na Rua 

do Poço dos Negros, permitiram um cruzamento de pessoas e vivências em torno da 

literatura. O impacto positivo destas apresentações de entrada livre, quer no bairro quer no 

público geral, que assim o tem vindo a conhecer, foi o mote para a conceção de um novo 

programa em que a cada mês um poeta é lido, recitado e musicado. 

 

“Diz lá, poeta!” são sessões mensais para leitura inusitada de um poeta português 

contemporâneo, dirigidas a crianças e jovens que frequentam o Ensino Básico e 

Secundário, seguidas de um recital aberto ao público. 

 

// sobre o CoPo ~ poesia de entretenimento científico  

 

Desde 1998 que fazemos leituras esquisitas. Poesia de entretenimento científico. 

Já lemos em bares e tascas e escolas e bibliotecas de todo o país, sem regras nem 

maneiras mas também sem peneiras e com muita educação. Lemos no CCB, no Rivoli, no 

Teatro Campo Alegre, no São Luiz, no Lux, na Assírio (& Alvim), Líquida, etc. Lemos muitos 

autores mas lemos também para o próprio Cesariny, para a própria Adília, Manuel António 

Pina, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, etc., e nenhum nos tratou mal. Menos mal. 

Bem hajam todos os miúdos que a par com os graúdos nos têm dado tantas alegrias pelo 

facto de perderem as alergias que tinham à poesia. Que uma coisa é o programa e outra é 

o cheiro a maresia. O truque é abrir o horizonte e os continentes como quem abre o 

coração. E plantar muitas sílabas sabendo que um dia, no peito dos nosso ouvintes, 

algumas serão pão.   

Trálálá lálá. 

Gostamos do som e do sentido, do gesto e o ruído e até de pessoas sem ouvido.  

 

// sessões janeiro - maio 

 

6 Janeiro (4ªfeira) | 15h > Poeta: Jesus Lizano 

3 Fevereiro (4ªfeira) | 15h > Poetas: Nuno Moura e Paulo Condessa 

1 Março (3ªfeira) | 15h > Poeta: Alexandre O’Neill 

6 Abril (4ªfeira) | 15h > Poeta: a definir 

3 Maio (4ªfeira) | 15h > Poeta: a definir 

 
ruadasgaivotas6.pt 

ruadasgaivotas@teatropraga.com  

Rua das Gaivotas 6, 

1200-202 Lisboa 

t. +351 210 962 355 

 

“Diz lá, poeta!” é um programa realizado  

no âmbito do programa BIPZIP | 2015 

 
Apoio à divulgação 

Governo de Portugal | Ministério da Educação e Ciência 

Direção-Geral de Educação | Equipa de Educação Artística 
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