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FESTIVAL 
SILÊNCIO
Vários locais no Cais 
do Sodré, Lisboa
2-5 jul, qui-dom
Grátis (exceto 
workshops e alguns 
concertos)

Para ajudar à navegação, 
também é possível 
pesquisar pelos locais 
onde decorre o festival. Na 
Galeria Boavista expõe-
se Qual o Significado da 
Poesia?, um desafio lançado 
a 47 poetas europeus 
que responderam à 
pergunta através da 
fotografia (12h-21h), 
um ciclo de poetry films 
e sessões dedicadas à 
poesia italiana, norte-
americana e irlandesa. 
E no palco da Praça D. 
Luís, são as vozes do hip 
hop nacional que farão 
ouvir-se ao final da tarde. 
Depois, há três percursos 
temáticos, numa parceria 
com a Casa Fernando 
Pessoa, Fundação José 
Saramago e Faculdade de 
Belas Artes, que incluem 
conversas, contos pelo 
grupo Contrabandistas 
de Estórias ou poemas 
ilustrados em montras. Dê-
se então lugar à palavra._

deixem surpreender por 
coisas que não estavam à 
espera». Isso ou perder 
algum tempo no site www.
festivalsilencio.com e 
traçar uma agenda para 
os quatro dias do festival. 
E que pode incluir, por 
exemplo, um workshop 
de postais serigrafados 
orientado por séniores 
do projeto A Avó Veio 
Trabalhar (sáb, 4 15h-18h, 
€10) ou assistir ao  
Recital Popular pelo  
Coro de Palavras, um 
grupo de moradores 
orientado por Margarida 
Mestre e acompanhado 
pelo músico João Madeira, 
que traz ao Museu das 
Comunicações um 
reportório sobre o bairro 
(sáb-dom, 4-5 19h). 

precisa de voltar a ganhar 
uma identidade», explica 
Gonçalo Riscado, diretor 
do Silêncio. 

Na Praça de São Paulo, 
o espetáculo da Lisbon 
Poetry Orchestra, 
dedicado aos Surrealistas 
(qui, 2 23h30), marca 
a abertura da edição, 
cujo programação inclui 
música (ver página 24 desta 
edição), cinema, literatura, 
instalações, poesia, teatro, 
performances, debates, 
workshops e conferências. 
«O festival tem um registo 
de feira, com muitas 
atividades a decorrer ao 
mesmo tempo, na sua 
grande maioria de entrada 
gratuita», diz Gonçalo 
Riscado. «A ideia é que 
as pessoas venham e se 

Depois de 
dois anos de 
«paragem», o 
Silêncio está 

de regresso a Lisboa num 
novo formato.  
A quinta edição do festival 
dedicado à palavra toma 
conta do Cais do Sodré a 
partir desta quinta, 2, com 
mais de 150 iniciativas 
que, até domingo, 5, 
ocupam ruas, fachadas e 
montras, galerias e clubes, 
cafés e restaurantes, 
praças e jardins, teatros 
e museus. «Quisemos 
trazer o festival para a rua, 
para perto das pessoas, 
convidando-as a participar 
e envolvendo quem vive, 
trabalha e frequenta um 
bairro que se transformou 
nos últimos anos e que 

Dita, escrita, cantada, ilustrada. É à volta dela que, durante quatro dias, no Cais do Sodré, 
se fará a «feira» – perdão, o festival – Silêncio INÊS BELO

Celebrar a palavra
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