
Exmo. Senhor Luís Filipe Sarmento,  

Exmos. Srs. Convidados,  

Minhas senhoras meus senhores… 

Sejam bem-vindos a Alcochete!  

É com imensa honra e orgulho que acolhemos hoje na nossa nobre terra 

esta iniciativa de enorme relevância inserida no World Poetry Movement.  

Este movimento foi fundado no contexto do Encontro Mundial de 

Diretores de 37 Festivais Internacionais de Poesia, realizado na Colômbia, 

no ano de 2011. Ali discutiram a conotação entre poesia e paz, a 

reconstrução do espírito humano, a reconciliação e a recuperação da 

natureza, a unidade e a diversidade cultural dos povos, a pobreza material 

e a justiça poética e possíveis ações a favor da globalização da poesia… 

São já cerca de 170 países que se juntaram a este movimento incluindo 

Portugal. 

 

Costumamos dizer que “quando tem de ser até o universo conspira a 

nosso favor”, E é em Alcochete, através da nossa querida conterrânea Elsa 

Wellemcamp, que hoje nos juntamos a esta iniciativa que visa 

fundamentalmente divulgar a Poesia pela Paz no Mundo, promovendo a 

inclusão social e a igualdade de oportunidades para todos os povos! 

“Há olhos excessivos 

que se excedem no que vêem;” 

Diz o poeta Luís Filipe Sarmento, possuidor de um vasto e diversificado 

currículo como escritor, tradutor, realizador de televisão, cinema e vídeo, 

jornalista editor e professor. É com imensa satisfação que aqui o 



recebemos hoje, muito obrigada por partilhar connosco a riqueza e a 

diversidade da sua obra! 

Para terminar, permitam-me que recite um dos poemas que mais marcam 

a minha caminhada, a minha maneira de estar na vida…  

 

A autora é Sophia de Mello Breyner… 

Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta 

Continuará o jardim, o céu e o mar. 

E como hoje igualmente hão-de bailar 

As quatro estações à minha porta. 

Outros em abril passarão no pomar 

Em que eu tantas vezes passei, 

Haverá longos poentes sobre o mar,  

Outros amarão as coisas que eu amei. 

Será o mesmo brilho, a mesma festa, 

Será o mesmo jardim à minha porta, 

E os cabelos doirados da floresta, 

Como se eu não estivesse morta. 

 

“Grandes poetas têm uma coisa em comum: podem mudar a maneira 

como vemos a realidade e dar novas perspetivas sobre problemas 

complexos.” É este o mote é esta a moral da história! 



Meus amigos, disfrutem da nossa terra, do nosso maravilhoso por do 

sol, inspirem-se e façam o favor de serem felizes! Muito obrigada. 

 

Alcochete, 18 de agosto de 2018 

 

 

Mª Fátima Soares 

(Vice-presidente CMA) 


