
Visto que não havia porta treze. No princípio eram umas tertúlias no Convento de San Payo do Monte
sobranceiro à vila de Cerveira e ao rio Minho de onde, em dias límpidos, quase se avista o Brasil para lá
das montanhas da Galiza…
… e meses mais tarde, no regresso de uma  dessas tertúlias, já na vila, descendo a Rua Queirós Ribeiro frente
à antiga Livraria Luís Pedro (que informalmente funcionava de «centro cultural» desde a sua fundação em
1960), se viu que faltava a porta 13 em sua fachada. Da sorridente observação às suas simpáticas proprietárias
nasceu o nome para uma – logo ali perfilhada – tertúlia, ou o que quer que fosse, que celebrasse a poesia
como a mais alta expressão da arte literária!
E se ajuntou um grupo de doze fiéis discípulos de Camões, o Luís Vaz, que decidiu formar uma associação
com esse fim único de convívio poético. De todo o mundo com a poesia. E da poesia com todo o mundo.
De todo o mundo e ninguém, como manda a tradição literária, poética. Que todo o mundo diz a querer
amar e ninguém diz que a vai trair.
O futuro falará, só pela voz das nossas acções.
Porta Treze, a nossa associação, rigorosamente cultural para fins de solidariedade social, está aberta a todos
quantos a queiram e em celebração da poesia da língua portuguesa.
Só isto: a poesia – que é a nossa vida; a língua portuguesa – que é a alma que essa vida guarda.

CONTRACAPA CAPA

ASSOCIAÇÃO POÉTICA DE TODAS AS ARTES
Rua Queirós Ribeiro, Nº 11-15
4920-289 Vila Nova de Cerveira
Telef.: 251795115
www.portatreze.wordpress.com
associacaopoetica.portatreze@gmail.com
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DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO:

Artigo 1º. A associação adopta a denominação «Porta Treze
– Associação Poética de todas as Artes», tem a sua sede
na Rua Queirós Ribeiro, nºs 11/15, freguesia e concelho
de Vila Nova de Cerveira.

Artigo 2º. A associação tem por patrono das suas activida-
des o poeta Luís Vaz de Camões.

Artigo 3º. A associação tem por objecto celebrar a poesia
como realização da arte literária sob todas as suas formas
e em relação com as outras Artes, através de iniciativas
de estudo, formação, produção, edição e divulgação como
convívios, oficinas, recitais, exposições, colóquios, seminá-
rios, conferências, congressos, festivais ou outro tipo
de manifestações que tenham a poesia como motivo.

Artigo 4º. Aquisição da qualidade de sócio.
Podem ser sócios da associação todas as pessoas
singulares ou colectivas que se identifiquem com os fins
da associação e nela sejam admitidas, conforme o precei-
tuado neste regulamento.

Artigo 5º. Sócios efectivos.
São sócios efectivos da associação todas as pessoas
singulares ou colectivas que: a) Tenham participado

na primeira Assembleia Geral e assinado a respectiva
acta. b) Sejam admitidas posteriormente, por proposta
de dois sócios efectivos, ratificada pela Direcção.

Artigo 6º. Sócios Honorários.
São sócios honorários todas as pessoas singulares ou
colectivas que tenham prestado relevantes serviços à
associação ou aos fins que esta prossegue e que sejam
eleitas pela Assembleia Geral mediante proposta da
Direcção.

Artigo 7º. Direitos dos Sócios.
Todos os sócios efectivos têm direito a: a) Participar nos
trabalhos e deliberações lançados pela associação; 
b) Participar em todas as iniciativas lançadas pela Associa-
ção; c) Consultar o acervo a cargo da associação, em
termos a regulamentar; d) Sugerir à Direcção iniciativas
ou actividades que tenham em vista a prossecução dos
fins da associação; e) Propor a admissão de novos sócios.

Artigo 8º. Obrigações dos sócios.
Os sócios efectivos têm a obrigação de: a) Contribuir para
a manutenção da associação, mediante o pagamento de
uma jóia de admissão e das quotas estabelecidas pela
Assembleia Geral; b) Exercer os cargos sociais para os
quais tenham sido eleitos pela Assembleia Geral.

PROPOSTA DE SÓCIO

Sócio 1:

Nome:

Telefone:

Assinatura e data:

Endereço postal:

Outras informações de interesse que nos queira fornecer:

Sócio 2:

PROPONENTES:

Os dados fornecidos são confidênciais e serão processados para o uso exclusivo da Associação Porta Treze

VERSO DA CAPA VERSO DA CONTRACAPA

Endereço electrónico:

#

DO REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO:
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