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‘Historia de Este Gallo’.
4ª (10), 18h/19h; 5ª (11),

17h/18h.

‘Imaginación, Inspira-
ción, Evasión’. 4ª (17),

18h/19h e 5ª(18),17h/18h.

Paradas em Movimen-
to: o projeto consiste em
uma mostra de poesia
visual. A partir de sáb.

(6), 10h/18h. Grátis.

Clube de Leitura de
Poesia: O poeta Moacir
Amâncio fala sobre a sua
obra e, em seguida, abre
espaço para perguntas
do público. 4ª (24),

19h30/21h. Grátis.

‘Charla Federico
Garcia Lorca-Pablo
Neruda’ e ‘Presenta-
ción de Pablo
Neruda’. 4ª (31),

18h/19h.

‘Sketch de la pintura mo-
derna Mariana Pineda en
Granada’ , ‘Al público de
Buenos Aires’ e ‘La Zapate-
ra Prodigiosa’. 4ª (24),

18h/19h; 5ª (25), 17h/18h.

As Brasas (Companhia
das Letras, 1999), de Sán-
dor Márai. 2ª (15), 19h/

20h. Livraria Cultura.

Av. Paulista, 2.073, Conso-

lação, 3170-4033.

Terror na biblioteca:
Debate sobre a aborda-
gem do gênero ‘terror’
em diferentes lingua-
gens. Com a presença do
cineasta José Mojica
Marins, o Zé do Caixão.
5ª (18), 20h. Grátis.

O encontro tem leitura em grupo de textos em espa-
nhol e debates. Com o aniversário de morte do escri-
tor Federico García Lorca, no dia 19, a agenda (deta-
lhes abaixo) se concentra nos textos do autor publica-
dos em ‘Garcia Lorca - Obras Completas’ (1969) –
com cópias emprestadas aos participantes a cada ses-
são. Av. Paulista, 2.439, Bela Vista, 3897-9600. Grátis.

Poetas de Cabeceira:
O projeto realiza uma pa-
lestra sobre o poeta ameri-
cano Edgar Allan Poe. O
evento também será apre-
sentado em Libras, para
deficientes auditivos. 4ª
(10), 19h30/21h. Grátis.

‘Se um Viajante Numa Noite de Inver-
no’(Companhia das Letras, 1999), de
Italo Calvino . 4ª (31), 19h/20h. Livraria

HaiKai. R. Armando Penteado, 44, Higienó-

polis, 3663-4616.

Delírio (Companhia das Letras,
2008), de Laura Restrepo. 4ª (31),

19h/20h. Livraria Cultura do Shopping

Villa Lobos. Av. das Nações Unidas.

4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3599.

Os responsáveis pelo
CCSP realizam mensal-
mente encontros com
escritores, professores,
críticos e artistas. A pro-
gramação de agosto in-
clui a presença de auto-
res e uma mostra de poe-
sia visual. R. Vergueiro,

1.000, 3397-4002.

A editora Companhia das Letras tem 22 clubes, em nove cidades brasileiras. Neste
mês, há vagas em quatro encontros (detalhados abaixo) e também estão abertas as
inscrições para um clube virtual, realizado via Skype. Os livros a serem discutidos
nos encontros seguintes são escolhidos ao final de cada debate. Os interessados
devem enviar um email para clubedeleitura@penguincompanhia.com.br. Grátis.

O Príncipe (Companhia
das Letras, 2010), de Ma-
quiavel. 3ª (9), 16h/17h.

Saraiva do Shop. Paulista.

R. Treze de Maio, 1.947,

Bela Vista, 3191-1100.

EM VOZ
ALTA

Clube de leitura virtual criado pela professora Andrea Schmit e pela escritora ar-
gentina Gabriela Colombo. O blog bilíngue do grupo conta com mais de 200 parti-
cipantes ativos (nossoclubedeleitura.blogspot.com). Os encontros são realiza-
dos mensalmente em Barueri, mas as discussões são dárias na internet. A cada en-
contro são apresentadas quatro sugestões de livros para a reunião seguinte. No
blog é possível encontrar informações sobre os horários e locais dos eventos. Dia
31 (4ª), o livro em debate é Fazes-me Falta (2003), da portuguesa Inês Pedrosa.

Infância (Pen-
guin-Companhia
da Letras, 2010),
de J. M. Coetzee.
3ª (30), 12h/13h.

Via Skype.

Cansou de ver cara feia ao tentar ler o livro do
‘vizinho’ no metrô? Clubes de leitura, palestras
e encontros não te deixam só

Centro Cultural São Paulo

Instituto Cervantes

Em duas línguas
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Clubes de leitura


