
JOSÉ MARIA COSTA destaca que"é a melhor forma de celebrar este autor

português que é uma grande referência em Viana do Castelo".

Obra de Ruben A. evocada

nos 40 anos da Feira do Livro

José Maria Costa destaca a apresentação da reedição do livro 'A Torre da Barbela' como o momento alto do evento

VIANA DO CASTELO

| Redacção/Lusa |

"A quadragésima edição da feira
do livro de Viana do Castelo, es-

te ano em formato digital devido
à covid-19, vai evocar a obra de
Ruben A. para celebrar o cente-
nário do nascimento do escritor,
foi ontem divulgado.

"A nossa pequena jóia da coroa
da programação será, no dia 18

de julho, a apresentação da ree-

dição do livro 'A Torre da Bar-

bela', de Ruben A., por António
M. Feijó, pró-reitor da Universi-
dade de Lisboa e professor cate-
drático da Faculdade de Letras
da mesma Universidade, e a

apresentação da reedição das

'Páginas Minhotas', de Ruben
A., editado pela Câmara Munici-
pal", afirmou ontem o presidente
da Câmara de Viana do Castelo,
José Maria Costa.

Ruben A. é o nome literário de
Ruben Alfredo Andresen Leitão,
que se estreou em 1949 com
'Páginas', obra em seis volumes,
na qual o estilo diarístico e a fic-

ção se entrecruzam. Nascido em
1920, em Lisboa, morreu em
Londres, em 1975. Encontra-se

sepultado no cemitério de Carre-

ço, em Viana do Castelo, fregue-
sia onde construíra a sua casa.

Hoje, na apresentação da 40 .
a

Feira do Livro, que vai decorrer
de 18 de Julho a 1 de Agosto,
com centenário do nascimento

de Ruben A. em destaque, o au-

tarca socialista, que detém o pe-
louro da Cultura, disse que o

evento vai decorrer "em moldes
diferentes do habitual, utilizan-
do os meios digitais para a pro-
moção do livro e da leitura, dan-

do a conhecer os autores e novas

edições".
"Apesar das limitações do es-

paço público e da animação que
teríamos todas as noites no jar-
dim marginal da cidade, com to-
dos os 'stands' ocupados pelas
editoras não quisemos deixar de

ter um espaço, a sala Couto Via-

na, da biblioteca municipal para
fazer a promoção do livro, da
leitura, para apresentação de

obras, e tertúlias. Vai ser a feira



possível devido às contingências
que temos neste momento", es-

pecificou.
A feira do livro vai privilegiar

os meios digitais, sendo que o

programa vai incluir uma confe-

rência, a inauguração de duas

exposições, teatro, a apresenta-
ção de livros, dramatizações e

leituras, animação infantojuve-
nil, transmitindo através das re-
des sociais variados eventos.

Nesta edição decorrerão vários
momentos na sala Couto Viana,
da Biblioteca Municipal, onde o

programa da 40 .
a edição foi on-

tem apresentado, como a apre-

sentação de livros, em conformi-
dade com as regras emanadas

pela Direção-Geral da Saúde.
O programa inclui ainda um

espaço dedicado à promoção dos

jovens talentos, com a apresen-
tação de uma publicação com os

premiados dos últimos cinco
anos do Prémio Escolar António
Manuel Couto Viana.

"É a melhor forma de celebrar
este autor português que é uma

grande referência para Viana do

Castelo", referiu o autarca.
Durante a Feira do Livro esta-

rão à venda, na Biblioteca Muni-
cipal, as edições e publicações

municipais a preços especiais.

•••
A feira do livro vai privile-

giar os meios digitais, sendo

que o programa vai incluir

uma conferência, a inaugu-

ração de duas exposições,

teatro, a apresentação de

livros, dramatizações e

leituras, animação

infantojuvenil, transmitindo

através das redes sociais

variados eventos.


