JURAMENTO ANDARILHO
Eu, Andarilho,
Juro: por Gaia, mãe de todos os seres, e por Úrano, primeiro rei do Universo; pelos deuses supremos: Zeus e Hera e por Héstia, deusa do lar e
da lareira; por Artemisa, deusa da caça e da lua, e por Deméter, deusa do
semear e do colher, aqui juro criar e cuidar, fazendo dos meus dias um
permanente crescimento.
Juro: por Apolo, deus do sol, inventor da adivinhação, da música e da
poesia e também pela grega Atena, virginal deusa do combate, da astúcia, da ciência e da sabedoria, juro que viverei intensamente, e em toda a
parte, cada ilusão, cada utopia.
E tendo aqui chegado, depois de tanto andarilhar, juro pelos deuses
que ainda falta inventar, que hei-de lembrar, pensar, amadurecer e sempre desobedecer. Juro empreender as minhas lutas pelo direito a que todos possam ler e ler-se, não só durante as Andarilhas, mas ao longo de
todo o ano, de todos os dias, nas escolas, nas bibliotecas, nos teatros e nas
cidades, nas aldeias e nos bairros, em todas as ruas e dentro de cada casa.
Mas, porque a vida não é só trabalho e labuta, juro também por Afrodite,
deusa do amor e da beleza, e por Dioniso, deus da festa e do vinho, e juro,
Oceano (o mais velho dos Titãs), assim como por Proteu, senhor de todas
as metamorfoses.
Juro, ainda, por todas as ninfas das grutas, dos rios, dos montes, dos
bosques e das fontes que chegarei pontualmente à hora marcada e folgarei todas as noites, até de madrugada.
Sei que partirei feliz.
Por isso, juro: por Mnemósine, deusa da memória, e por Hermes, mensageiro dos deuses, inventor da lira, deus dos ladrões, dos comerciantes
e de todos os mentirosos, que guardarei na lembrança, durante muitos e
longos anos, estes dias largos e risonhos.
E, porque a palavra conforta, engrandece e apazigua, juro cantá-la a
Apolo, a cada nascer-do-sol; juro oferecê-la a Selene, a cada romper da lua.
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ORGANIZAÇÃO
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PARCERIA
Associação de Defesa do Património de Beja

10H
CAMINHOS E ENCRUZILHADAS
Mais um Juramento Andarilho
Sessão de Abertura
11H
Estrella Ortiz
12H
DE OLHOS NOS OLHOS
Função social da leitura e contextos de intervenção

Claúdia Fonseca | Biblioteca Municipal de Beja | Paulo Monteiro
E talvez mais umas quantas surpresas.
13H
VAMOS ÀS SOPAS
14H – 16H30
SESTA À ALENTEJANA, QUE A NOITE VAI SER LONGA
16h30
CONVERSA SOBRE CULTURAS DO ORAL
Cebaldo Inawinapi e José Barbieri (Memoriamedia.net)
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10H
A CASA IMAGINÁRIA
Poética e política na infância
Yollanda Reyes
11H
FÁBULAS DE ANIMAIS SELVAGENS E FELIZES
Madalena Vitorino
13H
VAMOS ÀS SOPAS
15H – 18H
OFICINAS
Consultar programa próprio.
Necessita de inscrição prévia.
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10H
CONVERSAS A PROPÓSITO DE …
Do património oral à literatura para a infância
Lenice Gomes e José Viale Moutinho
11H
VAI UM CAFEZINHO?
11H30
CONVERSAS A PROPÓSITO DE…
Escrever para pensar o mundo
Álvaro Magalhães e Isabel Minhós Martins
13H
VAMOS ÀS SOPAS
15H – 18H
OFICINAS
Consultar programa próprio.
Necessita de inscrição prévia.
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