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A escritora Mafalda Moutinho
esteve no Fundão, dia 29 de
Abril, para apresentar a última
aventura de Ana, Maria e André
(Os Primos) que protagonizam a
colecção homónima lançada em
2003 pela autora.

O lançamento deste último
livro, que só se encontrará à ven-
da nas livrarias a partir de
sábado, decorreu no auditório
da Moagem – Cidade do
Engenho e das Artes e contou
com a presença de cerca de 130
alunos das Escolas Básicas Serra
da Gardunha e João Franco, do
8º e 9º anos de escolaridade, e
de uma dezena de professores.

A sessão serviu para apre-
sentar o livro O diamante das

ilhas Caraíbas e também per-
mitiu divulgar o sítio da Internet

onde toda a informação rela-
cionada com a construção das
aventuras de Os Primos, as
aventuras, os vídeos, os primos,
clube de fãs, a autora, fichas de
leitura, notícias e eventos, con-
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tactos e compras, se encontra
reunida.

A autora também respon-
deu a algumas questões, contou
episódios divertidos e estranhos
relacionados com as viagens
que fez ou as aventuras que
imaginou e distribuiu autógrafos
e mensagens de incentivo à
leitura.

A iniciativa foi dinamizada
pela Biblioteca Escolar e Centro
de Recursos (BECRE) da Escola
Básica Serra da Gardunha e
contou com a colaboração da
Câmara do Fundão, represen-
tada pela vereadora da Educa-
ção, Alcina Cerdeira, e da Escola
Profissional do Fundão. Presen-
te esteve também a Coordena-
dora Interconcelhia de Biblio-
tecas Escolares, Isabel Marques,
e um representante da D. Qui-

xote, a editora em que a colecção
é publicada, o que permitiu
aos alunos a compra dos
títulos já disponíveis no mer-
cado.


