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A Poesia está na Escola… e em toda a parte”
  

  

No dia 21 de Março de 2011, Afonso Dias, escritor, poeta e declamador de poesia,  esteve
presente no Auditório da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes numa sessão
dedicada à poesia.

  

Os adultos do Centro Novas Oportunidades foram assistir a esta sessão. Estiveram presentes
adultos do Nível Básico e do Nível Secundário, que se encontram em Processo RVCC
(Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) ou a frequentar os cursos EFA,
manifestando as suas opiniões.

      
        

Estas actividades são muito 
instrutivas e informativas 
sobre a poesia e a leitura.

  

    Foi muito interessante.
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    Gostei muito.

  

Achei muito interessante 
porque assisti pela 
primeira vez.

  
    Gostei bastante de tudo. 
Desde o convívio o humor 
e a arte de comunicar.   

   Fiquei orgulhosa em saber 
   que em Portugal há boa 
   poesia e que há pessoas 
   capazes de a dizer com 
   toda a delicadeza e 
   elegância.

  

   Adorei assistir à sessão 
   de Poesia, mais uma 
   vez comprovei que a 
   poesia nos transporta 
   e nos eleva.

  
          
      
  

Perante uma plateia repleta, Afonso Dias foi declamando poesias de diversos autores (António
Gedeão, Florbela Espanca, Mário Viegas, Natália Correia, Mia Couto, Camões
), como quem conta uma ou várias histórias, numa interacção constante com o público, que se
deixava envolver pela magia do momento.

  

O declamador procurou demonstrar que a poesia está em toda a parte e em todos os
momentos da nossa vida.
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  No final da sessão, o poeta convidou o público a participar num momento musical, cantandocanções de sua autoria.
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