Lista de Noticias

De 3 de junho a 23 de agosto, Constância recebe a XXIX Feira do Livro, uma organização da
Associação Os Quatro Cantos do Cisne e do Município de Constância, através da Biblioteca
Municipal Alexandre O'Neill, com o objetivo de promover o livro e a Leitura junto da população
do concelho.
O programa da Feira da Livro, como vem sendo hábito encontra-se repleto de atividades
culturais e neste mês destaca-se Rios de Contos... com Elsa Serra, que terá lugar no dia 19
de junho, pelas 14h00 na Casa Memória de Camões, dirigido ao público escolar e às 21h00 na
Praça Alexandre Herculano, para o público em geral, um espaço nobre e central, apelativo e
agradável aos residentes e turistas. Neste espaço a contadora de histórias cruzará contos
tradicionais com a leitura de livros infantis, visando de uma forma lúdica promover o interesse e
o gosto das crianças pelos livros e pelo universo mágico das histórias.
Elsa Serra é contadora (narradora) de histórias desde 1999 e é membro da Rede Internacional
de Contadores de Histórias. Ganhou o Prémio Especial, Cuento con mención especial del III
concurso Internacional Cuento en Corto: A História da Velha, concurso organizado pelo Red
Internacional de CuentaCuentos. Publicou o seu terceiro livro, intitulado Ungali, pela Porto
Editora, em Janeiro de 2012.
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Nos dias 17, 18 e 19 de junho, decorrerá a atividade Esplanada de Leitura - Ler com O´Neill,
que irá ter lugar no Parque de Merendas - Espaço Zêzere, pelas 10h00 e 14h00, com o
objetivo de ocupar as crianças e jovens em férias, promovendo o livro e a leitura através da
realização de ateliês lúdico-pedagógicos.
A Feira do Livro estará aberta ao público todos os dias de quarta-feira a domingo, das 10h00
às 19h00 e encerrará somente à segunda e terça-feira.
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