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LANÇAMENTOS  & EVENTOS CULTURAIS

Coletivo Martelinho de Ouro lança 
Serendpt na Balada Literária 2014

19 EVENTOS CULTURAIS

Da esquerda para direita, atrás, Gabriela Colombo, 
Deborah, Izilda, Regina, Concha e Flávia, na frente, 
Eliana, Lucimar, Sílvia, Fatima, Gabriela Fonseca, 
Cris, Teresinha e Paula.
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SÃO PAULO
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Serviço
No próximo dia 23, a 
partir das 14h30 min, o 
Coletivo Literário Mar-
telinho de Ouro lança 
sua segunda coletânea 
de contos, Serendpt 
(Editora Livrus).

A tarde de autógrafos 
acontecerá durante a 
9ª Balada Literária, no 
Centro Cultural B_arco, 
na Rua Dr. Virgílio de 
Carvalho Pinto, 426, 
em Pinheiros.

A Balada Literária 
(baladaliteraria.com.
br/programacao) é 
um dos eventos mais 
plurais de São Paulo 
e tem a curadoria do 
também escritor Mar-
celino Freire. Em 2013, 
o evento reuniu mais de 
100 artistas em várias 
atrações gratuitas de te-
atro, cinema, literatura, 
artes plásticas, música 
e quadrinhos, marca 
que deve ser superada 
este ano. O Coletivo 
Martelinho de Ouro já 
nasceu forte. Alguém 
duvidaria da união de 
14 mulheres, quando 
elas decidem bater o 
martelo?

O lançamento de Serendpt será 
no dia 23 de novembro de 2014, 
domingo, a partir das 14h30
no Centro Cultural b_arco
rua Virgílio de Carvalho Pinto, 
426, Pinheiros
durante a 9ª Balada Literária

Editora Livrus 
lança Serendpt 

também em 
versão eBook

As autoras se conhece-
ram durante as Ofi cinas 
de Marcelino Freire, no 
Centro Cultural B_arco, 
em 2012. Regina Jun-
queira, uma das escri-
toras e coordenadora 
do Coletivo, convidou 
colegas para formar um 
grupo literário e deu o 
start.

Os encontros do grupo 
funcionam como uma 
funilaria rápida, arte-
sanal, para desamassar, 
preencher, pintar, dar 
uma segunda demão e 
polir textos produzidos 
pelas participantes.Daí 
o nome Martelinho de 
Ouro.

A primeira obra do 
grupo, lançada em 2013, 
foi o livro Achados & 
Perdidos. Em março de 
2014, o grupo lançou o 
fanzine 50 anos daquele 
64.

O time de escritoras 
é grande, mas todas 
fazem o possível para 
conciliar as agendas e 
se encontrar a cada 15 
dias. E escrevem sobre 
tudo, às vezes sobre 
assuntos previamente 
combinados, outras não. 
No fi nal, o resultado se 
vê nos textos presentes 
em Serendpt, que reve-
lam o entrosamento das 
autoras. 

As demais participantes 
são Concha Celestino, 
Cris Gonzalez, Debo-
rah Dornellas, Eliana 
Castro, Fátima Oliveira, 
Flávia Helena, Gabri-
ela Colombo, Gabriela 
Fonseca, Lucimar Mu-
tarelli, Izilda Bichara, 
Paula Bajer Fernandes, 
Silvia Camossa, e 
Teresinha Theodoro. 

A nova obra do Cole-
tivo, Serendpt, também 
é uma coletânea de con-
tos. O título do livro ins-
pira-se em serendipity, 
palavra da língua ingle-

sa que não tem tradução 
exata em português. 
De acordo com o di-
cionário, serendipidade, 
ou serendipitia é um 
anglicismo — vocábulo 
ou expressão prove-
niente do inglês que se 
utiliza em português, 
sem tradução — que 
se refere às descobertas 
afortunadas feitas, apa-
rentemente, por acaso. 
No entanto, não se deve 
confundir Serendpt com 
pura sorte.

Serendipity consiste, 
sobretudo, em como 
transformar a sorte em 
descobertas valiosas. 
E supõe uma capaci-
dade de perceber e tirar 
proveito de um evento 
fortuito e promissor. 
Requer conhecimento e 
mentes abertas.

Catorze escritoras, 
mulheres, juntas, fa-
lando e escrevendo em 
sintonia, só podia dar 
em Serendpt.


