Festival Internacional de Literatura do Algarve assinalado em Tavira
Nos dias 17, 18 e 19 de Setembro, a Associação Amantes da Literatura de Tavira
associa-se ao I Festival Internacional de Literatura do Algarve – lit.algarve,
organizado pela Associação da Literatura e do Filme do Algarve, e promove na nossa
cidade um encontro entre escritores, agentes literários, editores e leitores.
No dia 17 de Setembro, pelas 11 horas, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos
recebe os escritores irlandeses Peter Cunningham e Eilis Ni Dhuibhne, que irão
interpretar seus próprios contos, numa sessão moderada por Luís Ene, um escritor
premiado pelo seu livro “A justa medida”, editado pela Porto Editora em 2003.
No Sábado, a partir das 19 horas, os autores irlandeses Mary O’Donnell e James Ryan
darão voz a excertos dos seus mais recentes livros no Black Anchor Irish Bar, em
Tavira.
No Domingo, as actividades centram-se na Lura dos Livros, livraria situada na Rua
Poeta Emiliano da Costa, entre as 15 e as 17 horas, com a realização da oficina de
escrita “Escrevendo Memórias /Escrevendo a vida”, orientada por Lisa Selvidge, e,
pelas 17h30, na Casa das Artes de Tavira, onde os autores Íris Galley, Janice Russell,
Lisa Selvidge e Jill Fraser irão falar sobre as suas obras.
Este festival decorre um pouco por todo o Algarve, entre os dias 16 e 19 de Setembro,
e promete quatro dias de muitas actividades que visam fomentar e favorecer as
relações interculturais, os contactos humanos, a interacção e a troca enriquecedora de
experiências literárias.
Para mais informações sobre as actividades contacte a livraria Lura dos Livros através
do telefone 281 323 199, lizbeaupied@yahoo.com
Tavira, 10 de Setembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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