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Data
4 de março 2020

Hora
15h00 às 15h45

Título
Maratona de Leitura: 24 Horas a Ler

Resumo
A Maratona de Leitura 24 Horas a Ler é hoje um dos principais eventos culturais do Interior
português,  organizada  pela  Biblioteca  Municipal  Padre  Manuel  Antunes,  na  Sertã.
Apresentando uma dinâmica crescente de ano para ano mas sempre em consonância com os
objetivos iniciais, a Maratona tem procurado chegar a novos públicos e implementar atividades
diferenciadoras capazes de alavancar este certame de características únicas no nosso país.
Desde a primeira hora, o principal propósito foi celebrar a leitura em voz alta ao longo de 24
horas ininterruptas. Para isso, o público é desafiado para, localmente ou a partir de qualquer
parte do mundo via skype, ler em voz alta excertos de obras dos seus autores preferidos. A
Maratona de Leitura integra um conjunto alargado de atividades, adaptado aos diferentes
públicos, que decorrem em diversos locais do concelho da Sertã. Desde tertúlias até encontros
temáticos ou sessões de leitura em lugares inesperados, como o sopé de uma serra ou o leito
de  um  rio,  as  muitas  ações  programadas  contam  sempre  com  escritores,  contadores  de
histórias, atores e inúmeras pessoas que se reúnem para ler, ouvir ler ou conversar. Além de
celebrar a leitura em voz alta, este evento visa promover o livro e a leitura, em ambientes
informais e de lazer, e proporcionar novas experiências e dinâmicas culturais inovadoras na
comunidade. A iniciativa conta com inúmeras parcerias locais e nacionais, que asseguram o
sucesso da Maratona de Leitura e o crescente reconhecimento que tem vindo a registar a nível
nacional.

Dinamizador
Ana  Sofia  Lourenço  de  Sousa  Marçal  é  licenciada  em Matemática  e  Ciências  da  Natureza
(ensino  de)  pela  Escola  Superior  de  Educação  de  Lisboa  e  Especializada  em  Ciências
Documentais, variante de Biblioteca e Documentação, pelo Instituto Superior de Línguas e
Administração de Lisboa.
Exerce funções como Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, na Câmara Municipal da
Sertã, sendo responsável pela coordenação dos serviços da Biblioteca Municipal Padre Manuel
Antunes, do qual se destaca a conceção e organização da Maratona de Leitura 24 Horas a Ler.
Coordena,  desde Maio  de 2017, a Rede de Bibliotecas Públicas  Municipais  da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo.
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