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A quarta edição desta festa procura nas paisagens rural e urbana da Europa as narrativas que animam e dão sentido à relação do ser humano com o ambiente. Este tema está a ser
partilhado pela rede internacional "Seeing Stories – Recovering Landscape Narrative in Urban and Rural Europe" que compreende quatro festivais internacionais de narração.
A festa começa numa roda de contos com narradores da Escócia, Alemanha, Itália e Portugal no Museu do Fado em Lisboa, segue com um passeio narrativo pelo bairro de Alfama,
continua pelos caminhos da aldeia de Pereiro de Palhacana, espraia-se depois em sessões de contos intimistas pelas adegas para terminar com um baile tradicional.
A participação nos eventos é gratuita, sujeita a inscrição online.

Julho 24 - 10.00h/13.00h

Julho 24 - 15.00h/17.00h

Julho 24 - 17.30h/19.30h

Museu do Fado, Lisboa

Museu do Fado, Lisboa

Museu do Fado, Lisboa

Colóquio - "Arquivos Digitais de Literatura e Tradição Oral"

Colóquio - "Seeing Stories – Recovering Landscape
Roda de Contos e Cantos
Narrative in Urban and Rural Europe"
Apresentação e debate dos arquivos digitais do IELT-FC SH e
Ao fim da tarde, contadores de quatro países oferecem uma "Roda
Memória Imaterial C RL relacionados com o Património C ultural Os responsáveis europeus pelo projecto vão expor o trabalho e de Histórias", trazendo até nós as baladas de Edinburgh, os
Imaterial e, em particular, com a tradição oral.
propostas que estão a desenvolver a partir deste tema.
romances de Firenze, as lendas de Aachen, os contos de Portugal,
numa sessão multilingue em que o inglês é língua franca.
Intervenções de:
Esta iniciativa parte das paisagens rural e urbana da Europa para
procurar as narrativas que animam e dão sentido à relação do ser Na roda estarão:
Ana Paula Guimarães: Abertura do C olóquio
humano com o ambiente que transformou.
Donald Smith com UNDER THE EARTH I GO Scotland's Bardic
Ana Paiva Morais: O C atálogo da Fábula na Literatura
Este projecto europeu junta dimensões locais em diálogos Voices
Portuguesa.
internacionais, procurando implementar uma experiência partilhada
de lugares, incrementando a compreensão mútua e promovendo a Giovanna Conforto e Daniela Corradini com a lenda
Ana Isabel Queiroz: Atlas das Paisagens Literárias de Portugal
de GINEVRA DEGLI AMIERI
narrativa da paisagem no actual contexto cultural e económico.
C ontinental.
Intervenções de: Donald Smith, Annalisa Salis, Claudio Regina Sommer com WELC OME HOME - the story walk of the
Filomena Sousa: O MEMORIAMEDIA e-Museu do Patimónio
landscape goddess
Ascolli, Monica Fabbri, Regina Sommer e José Barbieri.
C ultural Imaterial
Luís Carmelo com C ONTATINAS, contos à concertina.
Rosário Rosa: O Adivinhário de Michel Giacometti

Julho 25 - 11.00h/13.00h

Julho 25 - 21.00h/22.00h

Julho 26 - 11.00h/13.00h

Alfama, Lisboa

Pereiro de Palhacana, Alenquer

Pereiro de Palhacana, Alenquer

Walking Tour - Alfama

Noite de Contos

Walking Tour - Pereiro

Um percurso contado a partir de narrativas orais e escritas que
levantam o véu de uma Lisboa mítica, uma cidade de encontro de
comunidades onde imaginários distintos convivem e se
contaminam.

Uma noite mágica no largo da aldeia de Pereiro de Palhacana.
Mestre António Fontinha leva-nos de volta aos contos de lareira
que se estendem pela noite fora, acompanhado por convidados
muito especiais.

Os guias deste percurso são:

Fontinha é o percursor do movimento de novos contadores em
Portugal. Este movimento recuperou, entre nós, o prazer de ouvir
e contar contos e cantos de raiz tradicional.

O dia começa com percursos contados pela aldeia de Pereiro de
Palhacana, em Alenquer, dando a conhecer as lendas e contos
locais enquanto se passeia por encruzilhadas, moinhos e outras
marcas da paisagem que acumulam há séculos memórias de
bruxas, lobisomens e burros encantados. Histórias e lendas que
também se recontam em paisagens distantes e línguas diversas
que nos chegarão trazidas pelos ventos do mundo.

Ana Sofia Paiva, Carlos Marques e Luís Correia Carmelo.

Os guias deste percurso são:
Ana Sofia Paiva, Carlos Marques, Sofia Maul e Antonella
Gilardi.

Julho 26 - 13.00h/14.30h

Julho 26 - 15.00h/17.00h

Julho 26 - 18.00h

Pereiro de Palhacana, Alenquer

Pereiro de Palhacana, Alenquer

Pereiro de Palhacana, Alenquer

Almoço no Campo

Contos nas Adegas

Baile tradicional

Aberto o apetite, passaremos ao churrasco em ambiente
campestre, na Quinta de Palhacana.

A tarde inicia uma visita a quatro adegas. Esperam-nos contadores
de histórias que, de conto em conto, de adega em adega, nos
guiarão enquanto a tarde se alonga.

Ao fim da tarde teremos um baile de danças tradicionais em que
todos serão desafiados a participar, devidamente acompanhados
por uma monitora da Associação PédeXumbo.

Os narradores são:

A Batalha do Modesto Camelo Amarelo é o colectivo que nos
traz sonoridades tradicionais de Portugal e Europa.

Este almoço tem o custo de 10,00€ por pessoa, incluindo comida e
bebida.

António Fontinha, Antonella Gilardi, Carlos Marques e Sofia
Maul.
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