
COMUNICADO DE IMPRENSA

Eufeme n.º 2 (Jan/Mar 2016) - magazine de poesia

26 de Dezembro de 2016, Leça da Palmeira

Vai ser lançado no dia 5 de Janeiro de 2017 o n.º 2 do magazine de poesia Eufeme, 
no formato impresso. Magazine trimestral.

Este n.º 2 tem 98 páginas e conta com a participação dos poetas:

Amadeu Baptista; Aram Saroyan (trad. de Francisco José Craveiro de Carvalho); 
Eduardo Bettencourt Pinto; Eduardo Quina; Filipa Leal; Francisco Cardo; João 
Rasteiro; Jorge Batista de Figueiredo; José Carlos Costa Marques; Luís Quintais; 
Miguel Manso; Nuno Dempster; Pedro Jubilot; Rafael Courtoisie (trad. de Francisco 
José Craveiro de Carvalho); Rosa Alice Branco; Rui Tinoco; Sandra Costa.

O lançamento como é costume na Eufeme não será em local específico mas fica dis-
ponível a partir de 05 de Janeiro de 2017, para encomendas via postal, ou nas livrarias 
entretanto anunciadas no website.

No dia 22 de Abril de 2017 fica acessível gratuitamente no website o formato digital: 
PDF. Embora a versão impressa tenha conteúdo exclusivo em relação à digital.

A Eufeme n.º 2 (versão impressa) pode ser adquirida unicamente junto do editor, 
utilizando o e-mail: eufeme.magazine@gmail.com; ou em locais a anunciar.

O preço é de € 5,00 por unidade mais os respectivos portes de envio*.

Sérgio Ninguém
(Editor/coordenador)

Contactos e mais informações:
e-mail: eufeme.magazine@gmail.com / sergioninguem@gmail.com
site: http://eufeme.weebly.com

* Cerca de 3€ a unidade mas pode variar conforme o peso.
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 contra-capa Eufeme n.º 2

 miolo Eufeme n.º 2

Imagens da Eufeme n.º 2 (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 acrescenta ao design 
o “tacto”. Para além de um poemário é também um magazine e um objecto digno de coleção.
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