Press Release
Participação DRAC na 81ª Feira do Livro de Lisboa

de 28 de Abril a 15 de Maio 2011

A Secretaria Regional da Educação e Cultura, através da Direcção Regional dos
Assuntos Culturais, estará presente, pela 1º vez com um stand próprio, na 81ª Feira do
Livro da Cidade de Lisboa (entre 28 de abril e 15 de maio), o encontro de Editores e
Livreiros que é o principal evento de divulgação e promoção do Livro Português,
organizada pela APEL (Associação Portuguesa de Editores e Livreiros), organismo
de que a DRAC se tornou filiada de pleno direito (mediante inscrição e pagamento
de quota), como Editora
Com 4 centenas de participantes, espalhados por 240 pavilhões, este espaço
constitui uma vasta e diversificada oferta, em que estão representados os principais
agentes da vida editorial e livreira portuguesa.
No stand DRAC (Madeira), para além da edição própria, estão representadas três
outras chancelas editoriais da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente as edições
da Direcção Regional de Educação, do Centro de Estudos de História do Atlântico
e as do Departamento Cultural da Câmara Municipal do Funchal, que se quis
associar a esta iniciativa.
Com um horário alargado, a feira encerrará, de domingo a quinta-feira, às
23h00, sextas, sábados e véspera de feriados às 24h00.
A Feira do Livro de Lisboa continua a ser um local de eleição para a compra
de obras a preços muito oportunos e constitui sempre uma excelente montra do
panorama editorial português.
De salientar que alguns Autores madeirenses, a convite dos respetivos editores,
farão apresentação de obras e autografarão livros no certame, como é o caso de
Francisco Fernandes, que verá o seu livro General José Vicente de Freitas, a
Liberdade de Pensar ser apresentado por José Adelino Maltez, Professor
Catedrático do ISCSP (Universidade Técnica de Lisboa), no Pavilhão de Autores,
por conta da Editora Colibri, no dia 4 de maio, 20 H. Em dia e hora ainda por marcar,
está a apresentação do livro do economista João Abel de Freitas, A Revolta do Leite,
ensaio de história económica madeirense, editado na prestigiada coleção ‘História’ dos
livros Colibri.
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