
 
 
 

Agenda Cultural FEVEREIRO 2012 
 
 
LITERATURA 
 
SÁB 4 
17h // Literatura Feminista Galega: Rosalía de Castro // com Marica Campo e Maria 
Pilar Negro 
Entrada Livre 
 
A Galiza é das raras nações cujo símbolo principal é uma mulher: nem fada, nem rainha 
nem santa... mas uma mulher escritora, Rosalía de Castro (1837-1885), que inaugura o 
renascimento da literatura galega e, ainda, a história contemporânea da Galiza. 
Procuraremos explicar o percurso histórico que se inicia com ela e o porquê de uma 
importante presença feminina na arte literária, correlato de um peculiar papel social e 
económico das mulheres galegas em geral. Uma amostra desta vitalidade literária virá 
representada na pessoa de Marica Campo, escritora dos nossos dias, cuja obra abrange 
todos os géneros e que conta com um importante sucesso junto do público e da crítica. 
A tertúlia conta também com a participação de Maria Pilar Negro, professora de 
Literatura, na Universidade da Coruña.  
 
TEATRO 
 
QUA 8 
18h-22h // Workshop de Teatro [Criativo] // com José Guerreiro 
O teatro é a vida, uma vida mais legível, mais intensa, mais concentrada. P.Brook 
A criatividade é o denominador comum deste workshop. Criar individualmente para 
criar socialmente. A criatividade estimula a energia do indivíduo e do grupo. 
Uma viagem ao teatro... a comunicação, improvisação, o meio também nos inspira, a 
concentração, trabalho de equipa, o texto e a acção… 
 
Entrada: 5€, máximo de 25 participantes 
Inscrições: MONTELAB montelab.wordpress.com // j.guerreiro13@gmail.com ou 
umarfeminismos@gmail.com 
 
 
De QUI 16 a TER 21  
Ó Prima!  
Encontro de Teatro do Oprimido e Activismo – workshops, debates, filmes 
Mais informações: www.oprima.worpdress.com 
 
CIÊNCIA 
 
QUI 9 
20.30h // Em debate A Felicidade e as Mulheres no Séc. XVIII // com Maria Helena 
Carvalho dos Santos 
Entrada Livre 
 



Organização conjunta Sociedade Portuguesa de Estudos do Séc. XVIII e UMAR 
 
 
 

*** 
 

Centro de Cultura e Intervenção Feminista, Rua da Cozinha Económica, Bloco D, 30M 
e N, 1300-149, Lisboa 
Site: www.centrodeculturaeintervencaofeminista.wordpress.com  
Contactos: Tel: 00 351 218 873 005 // Fax: 00 351 218 884 086 // umar.sede@sapo.pt 
// umarfeminismos@gmail.com 


