
 

QUINTAS DE LEITURA - O ASTRONAUTA CASOU-SE POR LÁ 

TEATRO & ARTE | POESIA 

SALA VIRTUAL ÁGORA 

ONLINE – LIVE STEAMING 

 
 

Assista ao Evento | online |LIVE STREAMING 

11 DE FEVEREIRO 

22H00 

M/ 12 ANOS 

 
BREVE INTRODUÇÃO 

Um verso de Fernando Lemos inspira esta sessão que, pela primeira vez, junta no palco do TCA dois luminosos poetas do Porto: Filipa Leal e João Habitualmente. O mundo inteiro cabe na poesia dos nossos 
convidados. Une-os um humor subtil e refinado e, não menos importante, uma visão relampejante e contundente sobre este céu que cada vez nos protege menos. Percorreremos os momentos mais intensos da 

sua obra, através das vozes inconfundíveis de Sandra Salomé, Isaque Ferreira e Filipa Leal. A conversa entre os dois poetas convidados será instigada por João Gesta. Maria Corvacho estreia-se neste ciclo com 
imagens inspiradas em pequenos momentos do dia-a-dia, na natureza e nas suas angústias. Um trabalho que mistura isto tudo com uns pozinhos de ironia. No habitual momento de novo circo, presos por um fio, 

assinale-se a presença do duo Daniel Seabra e Margarida Monteny. A música não poderia faltar neste encontro poético. Entre leituras, a sonoridade encantatória e intensa dos Lavoisier (Patrícia Relvas/voz e 
Roberto Afonso/ guitarra e voz). Os Lavoisier pegam na tradição musical portuguesa e recriam-na. Com paixão, com febre e bom gosto. A fechar a sessão, uma ementa imperdível: Cachupa Psicadélica. "Música 

para fazer fotossíntese. Música das entranhas de Cabo Verde, nação cultural". 
 

FICHA ARTÍSTICA 
Filipa Leal; João Habitualmente; Sandra Salomé; Isaque Ferreira; Cachupa Psicadélica; Patrícia Relvas & Roberto Afonso (Lavoisier); Maria Corvacho ; Daniel Seabra & Margarida Montenÿ 

 
 

COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA COM A SUA FAMILIA 

 
Preços:  

 

 PREÇO 
 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 2,50 € 
 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 4,00 € 
 

Não Sócios Clube PT 4,50 € 

 
 

NOTA: O EVENTO SÓ PODERÁ SER ASSISTIDO NA HORA E DATA INDICADOS. 

 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
8 DE FEVEREIRO 

 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário) e contacto móvel. 
 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 8 DE FEVEREIRO): 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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