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18:00
Sunset Poético
Karaoke de poesia com poetas locais.
Desafia-te a dizer poesia connosco!
        
21:00
Manuel de Oliveira convida Rão Kyao  
& Filipa Pais - [entre] 
A tournée [entre] celebra 20 anos de 
carreira do guitarrista e compositor 
Manuel de Oliveira. Depois do 
sucesso de IBÉRIA LIVE (2016), em 
parceria com os conceituados músicos 
espanhóis, acompanhantes de Paco de 
Lucia, Jorge Pardo e Carles Benavent, 
que culminou com casas cheias, no 
CCB Lisboa e Casa da Música Porto, 
Manuel de Oliveira tem-se dedicado 
essencialmente a compor para guitarra 
solo e a parcerias com outros músicos e 
criadores. É neste âmbito, que a convite 
da Bienal – Poesia à Solta, desenvolveu 

uma performance, especifica para 
o evento, onde se faz acompanhar 
do icónico músico Rão Kyao e da voz 
intemporal da cantora Filipa Pais. 
Para Manuel de Oliveira, o resultado 
da sua criação dos últimos dois anos, 
só faz sentido ser apresentado ao vivo. 
“No [entre] é onde tudo acontece. No 
silêncio, no vazio, no misterioso lugar 
onde se estabelece a relação com o 
outro. É nessa relação que a criação 
adquire uma verdade emocional que 
não acontece em estúdio. O tocar estas 
peças em contacto presente com  
o público, é o seu lugar natural.”

Ficha artística: 
Manuel de Oliveira (guitarras), Rão Kyao
(flautas) e Filipa Pais (voz)  

 
 Local: Jardim da Biblioteca

11:00
Julião, o melro-poeta, de Sofia Fraga
A autora estará presente para contar  
a aventura de três amigos improváveis, 
que viajam rumo a um concurso de 
poesia! (Com sessão de autógrafos)

Público: Infantil 
Local: Jardim da Biblioteca

15:00
Tardes Mágicas com animação Estrela 
da Tarde
Pela Equipa de Animação das 
Bibliotecas Municipais de Loures
Foi a noite mais bela de todas as noites 
que me aconteceram.

Público: Infantil (M/5 anos)
Local: Sala Herberto Goulart  
da Biblioteca

16:30
Sena de Phoesia
Conversa de poetas à volta da sua 
poesia e onde se homenageiam os 
poetas, Sophia de Mello Breyner 
Andresen e Jorge de Sena, no ano dos 
seus centenários.
Com a presença dos autores:
António Carlos Cortez, poeta, ensaísta 
e crítico literário (vencedor do Grande 
Prémio Poesia Teixeira de Pascoaes da 
APE, 2018).
Tiago Nené, poeta (vencedor do 
Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, 2017)
Domingos Lobo, escritor, poeta, 
encenador e ator (vencedor do Prémio 
Literário Almada, 2009)

Público: Geral
Local: Sala Herberto Goulart  
da Biblioteca

18:00
Apresentação do livro de poesia 
Antologia de  Poesia Portuguesa 
Erótica e Satírica, organizado por 
Natália Correia em 1965, (o volume 
inclui as ilustrações originais de Cruzeiro 
Seixas. Edição de 2019).  
Com a presença de:
Vladimiro Nunes, editor da Editora 
Ponto de Fuga
Silvina Pereira, atriz e investigadora.

Público: Adulto
Local: Sala Herberto Goulart  
da Biblioteca

21:00
André Gago – Poemas e Canções
André Gago tem-se dedicado, há mais 
de uma década, a promover o encontro 
da palavra poética com a música. 
Aqui, com uma formação de músicos 
de “primeira água”, apresenta a poesia 
de grandes autores da literatura 
portuguesa e americana, entre eles 
escreveu temas e canções, a par 
de alguns originais — alguns dos 
quais serão aqui apresentados pela 
primeira vez. Ary dos Santos não está 
esquecido, neste espetáculo concebido 
especificamente para o evento, a 
convite da Bienal - Poesia à solta, na 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos, 
que celebra o seu nome e a sua poesia, 
em Sacavém. 

Ficha artística
André Gago (voz e flauta)  
Carlos Barreto (contrabaixo),  
José Salgueiro (percussões)  
e Victor Zamora (teclas)

Público: Geral
Local: Jardim da Biblioteca

11:00 
Professor Jorge, compositor, autor, 
educador musical
As Canções do Professor Jorge ao vivo  
é um concerto baseado nas canções 
dos livros/CD/musicais Capitão Miau 
Miau, Zé Maria Catatua, O Circo do 
Unicórnio e As Canções do Professor 
Jorge Volume I. É um espetáculo 
musical dinâmico e divertido para 
toda a família.

Público: Infantil
Local: Jardim da Biblioteca

16:30 
Apresentação do livro de poesia 
Aves Migratórias, de Gabriela Ruivo 
Trindade
Com a presença da autora, vencedora 
do Prémio Leya com o romance 
Uma Outra Voz, edição 2013, e de 
António Manuel Venda, editor da 
Editora ON Y VA. (Com sessão de autógrafos)

 
Público: Geral
Local: Sala Herberto Goulart 
da Biblioteca

17:30
Sunset Poético 
Animais e Animenos, de Rita Taborda 
Duarte
A autora estará presente saltando 
de ideia em ideia, pulando de verso 
em verso, vamos olhar para o mundo 
pelo seu lado reverso e conhecer a 
bicharada, que mora lá num cantinho, 
entre as rimas da poesia e os nossos 
pensamentos. (Com sessão de autógrafos)

Público: Infantil

Karaoke de poesia com poetas locais.
Desafia-te a dizer poesia connosco! 

Público: Geral
Local: Jardim da Biblioteca

Feira do livro de poesia
Arinto + Gin – Solte a poesia que há em si!
9 junho > domingo 
Serviços da Biblioteca abertos, das 10:00 às 18:00

ENTRADA 
LIVRE > 


