
Evocação a Ruben A.

abriu 4O. a Feira do Livro
ATÉ 1 DE AGOSTO, a Câmara Municipal de Viana do Castelo está a promover
a 4O. a edição da Feira do Livro, utilizando os meios digitais.
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Uma evocação a Ruben A., cujo
centenário do nascimento se as-

sinala em 2020, abriu a 40 .
a edi-

ção da Feira do Livro de Viana
do Castelo, que se prolonga até

ao próximo dia 1 de Agosto, uti-
lizando os meios digitais para a

promoção do livro e da leitura

junto da população.
A Sala Couto Viana da Biblio-

teca Municipal foi palco da

apresentação da reedição do li-
vro 'A Torre da Barbela' , de Ru-
ben A., por António M. Feijó,
pró-reitor da Universidade de
Lisboa e professor catedrático
da Faculdade de Letras da mes-

ma universidade, e da apresenta-
ção da reedição dos 'Páginas
Minhotas', de Ruben A., editado

pela câmara municipal.
Escritor e ensaísta, sob o pseu-

dónimo Ruben A., Ruben Alfre-
do Andresen Leitão nasceu em
Lisboa em 1920 e faleceu em
Londres em 1975. Foi sepultado
no cemitério de Carreço, em
Viana do Castelo, onde construí-
ra a sua casa.

Privilegiando os meios digi-
tais, até dia 1 de Agosto, a Feira
do Livro inclui conferências, ex-

posições, teatro, a apresentação
de livros, dramatizações e leitu-

ras, animação infanto-juvenil,
transmitindo através das redes
sociais variados eventos.

Nesta edição decorrerão vários
momentos na Sala Couto Viana
da Biblioteca Municipal de Via-
na do Castelo, como a apresenta-
ção de livros, em conformidade
com as regras emanadas pela Di-
recção Geral da Saúde.

A 31 de Julho, haverá também
um espaço dedicado à promoção
dos jovens talentos autores, com
a apresentação de uma publica-
ção com os premiados dos últi-
mos cinco anos do Prémio Esco-
lar António Manuel Couto Via-
na.

Durante a Feira do Livro estão

à venda, na Biblioteca Munici-
pal de Viana do Castelo, as edi-

ções e publicações municipais a

preços especiais.


