
COMUNICADO DE IMPRENSA

“Eufeme” nova magazine de Poesia

Vai ser lançado no dia 21 de Julho de 2016 uma nova magazine de poesia intitulada Eufeme. 
Em formato impresso e digital.

O primeiro número (n.º 0) com 60 páginas, conta com a participação dos poetas: 
Amadeu Baptista, Ana Barbeiro, Rui Tinoco, Jorge Velhote, Luís Quintais, Vítor Sousa, 
A.DaSilva O., João Esteves, Sara F. Costa e Sérgio Ninguém.

Eufeme é um projecto do poeta Sérgio Ninguém. O nome da revista foi inspirado na Deusa 
Grega Eufeme (filha de Aglaia e de Hefesto), que na mitologia grega é a deusa do discurso 
correto. A ideia de criar este projecto literário surgiu pela escassez deste género literário 
(poesia) no mercado editorial existente atualmente em terras de Camões. Será um projecto 
inovador na poesia pois vai desde o impresso até ao digital permitindo desta forma chegar ao 
leitor nas mais diversas formas, acompanhando assim o futuro da publicação e promovendo 
a leitura de poesia independentemente do formato.

O lançamento não terá lugar em local específico mas fica disponível a partir de 21 de Julho 
de 2016, para encomendas via postal, e no dia 22 de Setembro fica acessível gratuitamente 
no website nos formatos digitais: PDF, ePub e Kindle.

A magazine Eufeme será uma publicação baseada em padrões bastante singulares: sem qual-
quer ambição comercial, sem fins lucrativos e sem qualquer apoio. O objectivo será apre-
sentar novos poetas à sociedade e fomentar a publicação e o gosto pela poesia que nos dias 
correntes não é de todo evidente no mercado editorial existente.

A Eufeme (versão impressa) pode ser adquirida unicamente junto do editor utilizando o e-mail:  
eufeme.magazine@gmail.com; pagando somente os portes de envio da magazine e custos 
de impressão da mesma. O preço será de € 4,50 por unidade. Para quem não quiser a versão 
impressa terá que aguardar pelo dia 22 de Setembro de 2016 pois nessa data serão disponi-
bilizadas as versões digitais onde poderão ser baixadas gratuitamente.
 

Edição e coordenação: Sérgio Ninguém;
Contactos e mais informações:
e-mail: eufeme.magazine@gmail.com / sergioninguem@gmail.com
site: http://eufeme.weebly.com
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 capa

Design da Eufeme versão impressa

Uma paginação simples e uma tipografia digna de se ler ajudam a compor este projecto 
simples. O papel foi rigorasamente escolhido para esta publicação pois acrescentam ao 
design o “tacto”. Para além de um poemário e de uma magazine será também um objecto 
digno de coleção.

 miolo
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