Nota de Imprensa

Língua Portuguesa em força no 18° Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo

A 18ª edição do Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo, uma iniciativa do CLAE – Comité de
Liaison des Associations d’Étrangers integrante do 35° Festival das Migrações, Culturas e Cidadania,
terá lugar de 2 a 4 de março, na LuxExpo, em Kirchberg. O programa, bastante preenchido, inclui
encontros com quatro escritores portugueses: Maria do Rosário Pedreira, José Maria Pimentel, David
Machado e Ana Semedo. Aproveitando a sua passagem pelo Grão-Ducado e com o intuito de promover
a literatura portuguesa e o gosto pela leitura, a Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo
(CEPE Luxemburgo) está a organizar visitas com os quatro escritores a diversas escolas e liceus, um
pouco por todo o país, no âmbito dos cursos de língua e cultura portuguesas do Camões, IP.

Ana Semedo, jovem escritora portuguesa que acaba de lançar o seu romance de estreia, Lembranças
de um Bosque Encantado, abre a participação lusófona no certame, com um encontro com o público
agendado para as 12h de sábado, dia 3 de março. No âmbito da programação paralela, Ana Semedo
visitará o Liceu Clássico de Diekirch e o Lycée de Garçons (Esch-sur-Alzette), respetivamente nas tardes
dos dias 5 e 6 de março.
Às 15h30 do dia 3 de março, no Salão do Livro, decorrerá o encontro com a conceituada escritora e
editora Maria do Rosário Pedreira, autora das coleções de obras infantojuvenis O Clube das Chaves e
Detective Maravilhas. Na manhã desse mesmo dia, a escritora visitará os alunos dos cursos de
Português que decorrem na escola de Beaufort.
No domingo, 4 de março, às 14h, o escritor e ilustrador luso-angolano José Maria Pimentel apresentará
a sua mais recente obra, O Grande Livro do Vitinho, editada em 2017. Trata-se do criador de Vitinho,
desenho animado que, nas décadas de 80 e 90, anunciava na televisão portuguesa a hora de ir dormir
às crianças. José Maria Pimentel visitará os alunos dos cursos de língua portuguesa da escola de Deich,
em Dudelange na tarde do dia 2 de março, e, na manhã do dia 3, os da escola Centre Princesse Amélie,
em Walferdange.
A presença portuguesa no Salão do Livro encerra com chave-de-ouro com a participação de David
Machado, um dos mais promissores escritores portugueses contemporâneos, que conta com nove
obras publicadas, três das quais premiadas (destaque para Índice Médio de Felicidade, Prémio Literário
da União Europeia em 2015, adaptado para cinema no ano passado). O encontro com o escritor no
Salão do Livro está marcado para as 15h30 de domingo, 4 de março, e será moderado por São
Gonçalves, autora portuguesa radicada no Luxemburgo. Na manhã de sábado, o escritor visita os
alunos do curso de Português da escola Athénée Royal, em Athus, e na sexta-feira, ao final da tarde,
os do curso da escola de Munsbach, em Schuttrange.

Após as intervenções de cada um dos escritores no Salão do Livro, preveem-se sessões de autógrafos
no stand da livraria portuguesa.
Esta forte representação da literatura portuguesa no 18° Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo
resulta de uma parceria entre o CLAE, o Camões, IP., através da CEPE Luxemburgo, e da Associação
Pessoa.

Para mais informações, consulte a página oficial do certame (https://www.clae.lu/festival/salon-dulivre-et-des-cultures-du-luxembourg/) ou da CEPE Luxemburgo (http://www.portugaledu.lu/).

