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Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor  

23 abril 2017 

 

O Dia Mundial do Livro é comemorado, desde 1996 e por decisão 

da UNESCO, a 23 de abril.  

Esta data foi escolhida com base na tradição catalã segundo a 

qual, neste dia, os cavaleiros oferecem às suas damas uma rosa 

vermelha de S. Jorge, e recebem em troca um livro, testemunho 

das aventuras do heroico cavaleiro.  

Em simultâneo, é prestada homenagem à obra de grandes 

escritores, como Shakespeare e Cervantes, falecidos em abril de 

1616. 

 

Em 2017, e porque se comemoram os 150 Anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal, a Direção-Geral 

do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas quis relacionar o Dia Mundial do Livro com esta efeméride, incitando 

à leitura e celebrando o livro como um hino à vida. 

Mais informações sobre os 150 anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal (1867-2017) em 

http://bit.ly/2pVhuz2.  

 

O cartaz da edição deste ano, com conceção e design da ilustradora e cartoonista Cristina Sampaio, pretende 

mostrar simbolicamente que o livro e a leitura são fatores fundamentais para o crescimento económico, 

político, social e cultural, e que se encontram na base da cidadania plena. 

Mais informações sobre a ilustradora e cartoonista em http://bit.ly/2oRjUkt. 

 

Site DGLAB http://dglab.gov.pt/11633-2/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pVhuz2&h=ATMacIhIdq2htiAwyms_5hYBsIHR4DNvtbeH06mqFNEJ5A89tqL40pONO2qK3RMyOP_0xAx70LpmHQhjAVWKY-nWtQ4pVe_upDLHKbkPOvcAp6rjxIqCIoRq3hQJ-T3ehy4bunM&enc=AZMqLID8BMOcJhyi7QkL_x5vxZuKyVD9mgYf3Ele2JAv2tGD3LPB3jE-BS3Wd47F_bP4WfnUKCfzqv_PcTRwtLAxB_hM-9fk9OORq75Hq1LsTtTQCfz6zu82fLS55Rm9RUDhdxcRSkI8Eebo_H1r7V75&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oRjUkt&h=ATP63CdvPm3m8XoRk0i6pO294AbJjCzjbWIDY7FfpoQAuVocFCgk1jcx5mOciS9R86XcnHvd-z3qy0d2ixblomWm8P0EYYhZEO_Yj7gR9TZ-YITlO2EkezVnqugiA7FHgmMzDdc&enc=AZMDRnxsEhFmQGceMx8x6PxfFcpkGU4A1z46V-Z4weSB11uJRlseMqZ_7T3qkEwjf4U9e9sads7lxrXZUBwnaF6oBcj4FbQ_o9084ZjiZxyHfyuIjnhLqS5PxskHYr8teAmFlHiRO7T7nDZOWQWsmzbz&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdglab.gov.pt%2F11633-2%2F&h=ATPMkgmegRZNFHWjPghAaBd_NdcmTyaiAJc77fcMiZ6kFM-Pnq3MiPGO5G9kZwLfOZWe0NEwDEm_AQoi_rsYpg98rgp0snx033U0x6Jq88JCTNH2vR1wWXbSvx-ipLOYLaOwl_E&enc=AZNsR6zEOmwiTmN9USqaRTv3Y9HaTCkbKZMGnxqKA__FxJ3vWrIw8HDnYQA-HOtTtQ3c1OA8YI2LSOQibUK2l1G3NEu3RTz0YXCHO4DelEI8XYc3mbzIvDFwGnObYlE2GpuwRTmTUkXVEF9tyZFQqpfg&s=1
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A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro não podia deixar de assinalar esta data e, para celebrar o Dia 

Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, convida a comunidade a associar-se às suas comemorações, a 

realizar no dia 22 de abril de 2017 com seguinte programa: 

18h00 | Inauguração da exposição «O Universo Encantado dos Livros Pop-Up» organizada pelo ilustrador 

sanjoanense José Alberto Rodrigues, que comissariou os Encontros de Ilustração de S. João da Madeira. Ler+» 

21h30 | Um escritor apresenta-se… Henrique Pereira vai apresentar o seu novo livro infantil «E o burro sou 

eu?», uma publicação da Edições Livro Directo, com ilustrações de Alexandra Gonçalves. Ler+» 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=417
http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=418

