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���� De 1 a 3 de junho, o 
Município de Freixo de 
Espada à Cinta organi-
zará um evento literário 
único, tendo como Guer-
ra Junqueiro o epicentro.

Durante três dias pas-
sarão por Freixo de es-
pada à Cinta Escritores 
estrangeiros, nomeada-
mente da Espanha e Sué-
cia, de indubitável re-
nome junto do grande 
público, para além de 
convidados de igual no-
toriedade.

Tudo somado, falamos 
de Manuel Alegre, Má-
rio Cláudio, Nuno Rogei-
ro, José Lello, Fernando 
Pinto do Amaral, Maria 
Inês Diogo Costa, Hen-
rique Manuel Pereira, 
Conceição Brandão, Vi-
torino Perez Prieto.

Nomes que abordarão 
o pensamento, a vida e a 
obra do Poeta que partiu 
de Freixo para o Mundo, 
e que assistirão à atribui-
ção do Prémio Literário 
Guerra Junqueiro a um 
Escritor de expressão na-
cional.

Mas não só de confe-
rências e palestras viverá 
o FFIL.

Por complemento de 
programa, serão realiza-
das ações de arte pública 
da responsabilidade de 
Agrupamentos de Esco-
las e Colégios de cidades 
associadas à vida e obra 
de Guerra Junqueiro, de-
signadamente: Salaman-
ca, Genebra, Viana do 
Castelo, Macedo de Ca-
valeiros e obviamente 
Freixo de Espada à Cin-

ta.
A Feira do Livro, este 

ano integrada no FFIL, 
contará com a presen-
ça, entre outros, de Isa-
bel Alçada, José Fanha 
Leonor Mexia, e Tsegay 
Mehari, Eritreu, refu-
giado na Suécia - poe-
ta panfletário, do Séc. 
XXI, apresenta o seu li-
vro de poesia, entretan-
to traduzido para portu-
guês, onde alude à vida 
de um Jornalista presi-
diário.

Saliente-se que na 
apresentação do livro 
estarão Pedro Calado, 
Alto-Comissário para 
as Migrações e de Te-
resa Tito de Morais, 
Presidente do Conselho 
Português para os Refu-
giados.
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