
Parque de
diversões
literário
A partir desta quarta-feira até 16 de
Junho a cidade é um livro aberto.
Francisca Dias Real traça-lhe o roteiro
pela 89. a edição da Feira do Livro.

HÁ LIVROS NO PARQUE Eduardo VII e

não só. A 89. a Feira do Livro sofreu com as
dores de crescimento mas vem agora maior
do que nunca, mais sustentável e mais
acessível para visitantes com mobilidade
reduzida. São 138 participantes, 25 dos

quais novatos, 328 pavilhões, sendo

que destes 32 são estreias, e 636 marcas
editoriais - números que parecem não

parar de aumentar. Para melhorar as

acessibilidades, a organização, em parceria
com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
terá cadeiras de rodas e andarilhos ao dispor
de quem precisar de uma ajuda extra para
se movimentar. Outras das novidades desta

edição são os pontos de carregamento de
telemóvel espalhados pelo recinto e um
lounge à entrada da feira (junto ao Marquês)
para se estender ao comprido na relva. De

quarta, 29, a 16 de Junho esperam-se dias

intensos, por isso organize o seu passeio.

HORAH
É aquela horinha à campeão em que tem de
dar tudo para conseguir correr as capelinhas
todas por um desconto. A Hora H justifica

romarias tardias à feira e continua a funcionar
dentro dos mesmos moldes, com descontos
mínimos de 50% em livros lançados há mais
de 18 meses. Estes descontos são aplicados
de segunda a quinta entre as 21.00 e as 22.00.
Editoras como a Livros Cotovia, Leya, Zero a
Oito, Tinta-da-China, Relógio d'Agua, Porto
Editora, Orfeu Negro/Pato Lógico e Antígona
entram nesta corrida.

ACTIVIDADES ESPECIAIS
Para celebrar o 20.° aniversário da edição
portuguesa de HarryPotter e a Pedra Filosofal,
no sábado e dia 9 de Junho solte o potterhead
que há em si com as actividades preparadas
pelo Instituto de Magia Português (sim, isto é

real), o maior clube de fãs em Portugal e que
leva muito a sério a saga. O início da Feira do
Livro de Lisboa será também marcado por
duas homenagens, esta quarta, 29, no espaço
Autores que nos Unem: uma a Aquilino
Ribeiro, com o lançamento da nova edição
de Terras do Demo; e outra a Sophia de Mello
Breyner Andresen, através de uma sessão de
leituras por Luís Lucas e Jorge Silva Melo, pelo
centenário do seu nascimento.

SUSTENTABILIDADE
Ser amiga do ambiente foi um dos objectivos
da organização para este ano, que quis adoptar
práticas mais sustentáveis - e o primeiro
passo está na distribuição de 60 mil sacos de

papel para os visitantes transportarem as suas

compras durante o sobe e desce do parque.
Também o material descartável da zona de

restauração será biodegradável. E caso opte
por se deslocar de bicicleta terá um parque
extra para a estacionar.

RESTAURAÇÃO
Nas pausas entre compras, encha o bandulho
numa das várias carrinhas de street food.
Há 42 espaços de restauração, sendo que
oito deles são novos. MexFood, Crunchy's,
Piadina's Wine & Co., Cachorro Vadio,
Chippers, On The Wayffie, Fábrica dos Bolos

ou Vai à Fava são apenas algumas das bancas

que pode encontrar por lá.

NOVOS ESPAÇOS
O aumento considerável da feira reflecte-
-se também na criação de um novo espaço
dedicado a novos participantes, do lado



esquerdo da entrada sul do recinto para
receber editores e livreiros que participam
pela primeira vez neste evento - é o caso

da Livraria Ler Devagar ou da Fundação
Serralves. Também o Sensório Forbrain
é novidade na feira, uma sala dedicada a

despertar os sentidos e equipada com material

para estimulação sensorial, isto é, luz, sons,

cores, texturas e aromas, onde os objectos
são coloridos e disponibilizados para serem
tocados e admirados.

DOAÇÃO DE LIVROS
A iniciativa Doe os Seus Livros repete-se este

ano e terá um pavilhão onde os visitantes

podem depositar os livros que desejem doar.

Livros usados, infantis ou para adultos serão

angariados e doados a instituições.

MIÚDOS
Este ano, a APEL [Associação Portuguesa de

Editores e Livreiros] quer incentivar a leitura
em família e um dos destaques é a maratona
de leitura no sábado - entre as 1 1 .00 e as

23.00 há sessões contínuas de leitura para
pais e filhos. O Acampar com Histórias volta

a marcar presença na Feira do Livro, como
umainiciativa da APEL e das Bibliotecas de

Lisboa, e vai deixar os miúdos pernoitarem
na Estufa Fria (31 Mai0e1,7,8,9,i2,14e 15 Junho)-

para adormecerem haverá histórias para lhes
embalar o sono. Porseu turno, durante o dia
e ainda nos espaços da BLX, alternativas não
vão faltar para entreter os gaiatos: há contos
das Fiadeiras de Histórias (30 Maio, dia 3, s e 7

Junho I4.oo), uma oficina sobre alimentação do

Museu Bordalo Pinheiro (dia 4,14.00),, 14.00), outra para
experimentarem instrumentos musicais com
o Conservatório deSintra(diaB,i7.oo), uma em
torno das plantas com Fernanda Botelho (dia

14, 14.00), e ainda um jogo sobre memórias e

vidas dos bairros lisboetas (dia 13, 17.00).

AULAS E SHOWCOOKINGS
No meiodaazáfamalivreira há também

tempo para aprender. Os showcookings estão

vocacionados em grande parte para um estilo

de vida saudável - no sábado fique atento às

receitas com ervas aromáticas de agricultura
biológica para apurar as refeições (17.00) no

espaço da Margão. No mesmo pavilhão, no
dia 15, preparam-se bebidas frescas parao

Verão com especiarias (18.00). No espaço
da Arte Plural, Gabriela Oliveira, autora dos

livros da colecção Cozinha Vegetariana,
ensina no domingo (18.00) como pode
fazer comida 100% vegetariana. Se é fã
da dieta palco, a IN edições promove um
showcooking deste tipo de cozinha no dia 9
às 16.00.

CONFERÊNCIAS E PROGRAMAS
Sentadinho e atento à conversa dos outros
também se está bem. Já este sábado, o

programa Governo Sombra com Ricardo

Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel
Tavares, com moderação de Carlos Vaz

Marques, será feito ao vivo no Pavilhão
Carlos Lopes (18.30). Não perca também
a conferência e debate sobre inteligência
artificial (10 Junho 16.00), no stand da

Fundação Francisco Manuel dos Santos, com
a presença do autor Arlindo Oliveira e do

investigador André Martins. A l 2de Junho
(15.00), no espaço da Santa Casa, discute-se

a "Cultura de Bairro: tertúlia de talentos" e
como os media sociais podem ser espaços de

participação e protagonismo juvenil. ¦


