
Festival literário de Natal
Celebrar os prazeres da vida

íermano Almeida, Afonso Cruz e Ricardo Araújo Pereira Conversas sobre Erotismo, Gastronomia e Humor

* Humor, Gastronomia e Erotismo

são os temas das mesas -redondas
do IV Encontro de Escritores de

Língua Portuguesa, para celebrar
Os Prazeres da Vida. O certame, que
decorre nos dias 7 e 8 de novem-
bro, na cidade de Natal, no Brasil,
reúne 12 escritores lusófonos. Este

ano, o encontro insere-se ainda no
Festival Literário de Natal, que se

realiza em paralelo, com a presença
de diversos escritores brasileiros.

Germano de Almeida, Luís Carlos

Patraquim, João de Melo, José Carlos

de Vasconcelos e Ricardo Araújo
Pereira são alguns dos escritores que
participam nos debates e restantes

iniciativas. O programa cultural
inclui duas feiras, uma do livro e

outra gastronómica, encontros com
a comunidade e visitas a escolas e

universidades.

O encontro começa com a mesa
A Literatura e a Gastronomia. José

Carlos de Vasconcelos falará sobre

a presença do tema na literatura

portuguesa. Terá ao seu lado Afonso

Cruz, com uma intervenção sobre

Uma cerveja Assíria, depois de adulta,
é um poema, e John Bela, de Angola,
com Funji e poesia na tarde dos

poetas angolanos. A conversa sobre

A Literatura e o Humor começa com
Germano de Almeida, com Humor
e Erotismo na Literatura cabo-ver-
diana, o que o levará seguramente a

falar da sua obra também. Prossegue
com o angolano António Antunes

Fonseca, com Reflexões sobre o caso

angolano, o moçambicano Luís

Carlos Patraquim, com Desenrascar

a vida em Maputo, para fechar

com Ricardo Araújo Pereira, com

Educação para a Alegria. A última

mesa, sobre A Literatura e o Erotismo,
conta com cinco escritores: a san-
tomense Alice Goreti Pina, com Em

Malanza, a macaense Celina Veiga de

Oliveira, com O conto na obra de três

escritores macaenses, João de Melo,
com Pequenos e grandes prazeres:
o corpo, Mário Zambujal, com O

erotismo é como o sexo, toda a gente
tem um, e Nuno Camarneiro, com O
Lábio Cego.

A organização simultânea do IV
Encontro de Escritores de Língua
Portuguesa e do Festival Literário
de Natal, este de 6 a 9 de novembro,
permitirá um maior diálogo dos es-
critores lusófonos e com universo li-
terário brasileiro. Entre os brasileiros

que participam, quer no encontro,

quer no festival, destacam-se os

nomes de António Cícero, Eucanã

Ferraz, João Paulo Cuenca, Mauro

Ventura, Milton Hatoum, Rubens

Figueiredo, Tatiana Salem, Zuenir
Ventura e ainda Caetano Veloso.

Entretanto, o volume que recolhe
as intervenções do II Encontro de

Escritores da Língua Portuguesa é

lançado hoje, quarta-feira, 30, na
sala 5.2, da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, no âmbito
da II Conferência sobre o Futuro
da Língua Portuguesa no Sistema
Mundial. .11.


