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As novidades introduzidas na 4ª edição da Feira do Livro de Santarém foram do agrado geral. A decorrer até 
ao próximo domingo, dia 2, no Jardim Sá da Bandeira, a Feira foi inaugurada com o lançamento do livro 
“Entre Braga e Nova Iorque” de Manuela Gonzaga, uma biografia de António Variações. Com a presença da 
autora, o livro foi apresentado por Joaquim Letria, que considera esta obra “uma grande homenagem a um 
dos ícones da música portuguesa”. Apoiada nas memórias dos encontros que teve com o cantor e numa 
pesquisa rigorosa baseada na recolha de numerosos depoimentos gravados de familiares e de outras pessoas 
que cruzaram a vida de António Variações e ainda recorrendo a um vasto acervo de artigos de imprensa 
escrita, Manuela Gonzaga transporta o leitor para a vida de António Variações, de seu nome António Joaquim 
Ribeiro. Sábado, foi a vez do jornalista Carlos Barros apresentar a seu primeiro livro “Vazio de Cores”, numa 
sessão que reuniu muitos dos amigos de infância de Santarém. Livro de contos regista memórias da infância 
vivida no Bairro do Pereiro, em Santarém. 
“Vazio de Cores” é no dizer do autor um tempo suspenso, um limbo, um momento de paragem, de vazio, de 
ausência de realidade a que se sobrepõe uma ideia que conduz à memória. Coube a Paulino Coelho, a 
conhecida voz do programa da manhã da Rádio Renascença, apresentar o livro do amigo de juventude em 
Santarém: “Carlos Barros exprime-se neste livro e no seu blog “revolta dos pêssegos” com uma 
expressividade bem própria, que prende o leitor e convida a acompanhar”. 
A Feira prossegue com novas apresentações. Dia 29, pelas 18 horas Joaquim Veríssimo Serrão apresenta a 
professora Fátima Reis, autora do livro “Santarém no tempo de D.João V”. Dia 1 de Julho, pelas 19 horas a 
Feira do Livro recebe a visita de Baptista Bastos, que vem questionar “Que é isso de ler?”. No domingo às 17 
horas, Júlio Isidro vem falar do seu último livro para crianças “Planeta de Cristal”. Um convite à aventura para 
miúdos e graúdos. O professor Galopim de Carvalho vem falar dos dinossauros e dos seus vestígios, às 18 
horas.  
 

 


