"CASINO DAS ARTES" RELANÇA PROJECTO DE COOPERAÇÃO
DA SPA COM O CASINO DA FIGUEIRA DA FOZ
A SPA retomou a cooperação regular com o Casino da Figueira da Foz
para a realização mensal de debates sobre temas artísticos e culturais
com a presença de alguns dos nomes mais destacados da vida cultural
portuguesa.
Como resultado do ciclo inicial de cooperação nasceu o livro "O Casino
das Letras", agora editado pela Guerra e Paz com o apoio da SPA e no
qual estão os textos das conferências realizadas por Teresa Carvalho, da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra sobre alguns dos
maiores nomes da literatura portuguesa contemporânea.
O novo ciclo deste programa de cooperação iniciou-se agora com o título
"Casino das Artes" e contou com a participação, no passado dia 13, de
Rui Reininho e Ana Margarida Carvalho, com moderação de Teresa
Carvalho. Segue-se, em 24 em Outubro, uma sessão com Nicolau Santos
e Maria Teresa Horta e em 15 de Novembro, uma outra sessão com as
presenças asseguradas de António Victorino d'Almeida e Emanuel. Ao
longo de 2017 outras sessões do ciclo decorrerão com periodicidade
mensal naquele casino.
Este projecto de cooperação com o Casino da Figueira da Foz permite à
SPA descentralizar actividades culturais de qualidade para outros pontos
do país com uma estimulante participação de públicos locais. A novidade
deste "Casino das Artes" reside no facto de ter deixado de ter apenas a
literatura como área de intervenção passando a juntar a esse domínio da
criação outras disciplinas que a SPA há muito representa, caso do
cinema, das artes visuais, da música e do teatro.

Lisboa, 20 de Setembro de 2016
Mais informações em www.spautores.pt
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