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RUI GRÁCIO NA 6ª EDIÇÃO DO CONCURSO
LEITOR/ESCRITOR
Correio de Lagos | 05 -11 -2008

O incentivo à leitura de autores portugueses para a infância e juventude é um
dos grandes objectivos do Concurso Leitor/Escritor, uma iniciativa da Câmara
Municipal de Lagos, realizada através da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas,
pelo sexto ano consecutivo.

Rui Grácio foi o autor escolhido para esta edição, que estará presente em Lagos,
em Abril, aquando da entrega dos prémios.
Poderão, assim, ser apresentados trabalhos nas modalidades de Desenho e
Escrita (Poesia, Prosa, Conto...), sobre o próprio autor, um livro ou um texto de
autor. No que diz respeito à modalidade de Desenho, este poderá ser uma capa
alternativa de um livro do autor, uma ilustração de uma passagem de uma obra,
de um poema, etc., sempre com indicação da respectiva obra original. No
respeitante aos trabalhos escritos, estes podem representar um final diferente de
um livro, nova versão de um texto do autor, etc.
Os premiados (tanto os alunos vencedores, como as escolas frequentadas pelos
mesmos) serão contemplados com várias obras do autor convidado. Os trabalhos
a concurso terão de ser originais e entregues até ao dia 6 de Março de 2009, na
Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas.
Podem participar nesta iniciativa todos os alunos inscritos nas escolas do 1º e 2º
ciclos dos concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo. O regulamento do
concurso está disponível nas instalações da Biblioteca Municipal e nas
respectivas escolas.
Recorde-se que em edições anteriores deste Concurso foram já escolhidos
autores como Manuela Bacelar, Maria Alberta Meneres, António Torrado e
António Mota.

Ainda o repúdio das
declarações do líder da
oposição sobre o
possível colapso
financeiro da Misericórdia
de Lagos
02 -03 -2009
Câmara Municipal de
Lagos aprovou o
programa de concurso
para a atribuição de
fogos e decidiu sobre as
denominações
toponímicas a dar aos
espaços exteriores
envolventes ao novo
Edifício
27 -02 -2009
Câmara Municipal de
Lagos entregou Moção
de Louvor a Hélder dos
Santos
25 -02 -2009
Workshop de Iniciação
às Artes Circenses
19 -02 -2009
Lagos festeja o Carnaval
19 -02 -2009
Câmara de Lagos aprova
abertura de concursos,
atribuição de subsídios e
contratação de
empréstimos
16 -02 -2009
Os patinadores mais
rápidos do Mundo e da
Europa estão de volta às
TERRAS DO INFANTE
16 -02 -2009
Seniores comemoram
Dia dos Namorados
13 -02 -2009

Os interessados poderão consultar informações mais detalhadas sobre o autor
em www.pedepagina.pt.

http://www.correiodelagos.pt/index.php?lop=n_artigo&op=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39&id=d4a897919a124958e699170b2b1dc8f2

Página 1 de 2

CORREIO DE LAGOS Website

09/03/07 03:21

d s
1
8
15
22
29

Imprimir

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

s
7
14
21
28

Recomendar

Ajuda

pesquisar

Introduza uma palavra ou
expressão a pesquisar no
campo "pesquisar" e
seleccione a secção onde
pretende efectuar a
pesquisa.
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