
 Bem-vindos à Livraria Lello
 Os atores da companhia de teatro 
ACARO, caracterizados das personagens de 
Dumbledore, Hagrid, Sybill e Malfoy, surgem da 
Livraria Lello, envoltos em fumo, para acolher os 
fãs. Dumbledore dá ordem de início dos festejos, 
acionando o feitiço que anima a fachada com os 
alpinistas voadores da Vertico.
Dumbledore e os outros actores desafiam o conhe-
cimento dos visitantes sobre a história da saga 
Harry Potter, abordando passagens dos filmes e 
fazendo leituras encenadas de pequenos momentos 
dos livros. Desfilam com o co�e secreto, que 
guarda a sete chaves a capa tão esperada do novo 
livro “Harry Potter & �e Cursed Child”.

   Feitiços e poções mágicas
 Voluntários feiticeiros vão elaborar e 
servir poções mágicas, executadas com as artes 
mágicas de Dumbledore no palco. As receitas 
secretas, resultantes do cruzamento de bebidas 
naturais e corantes, vão trazer um colorido 
especial à festa e re�escar a noite de verão.
Haverá música-ambiente no exterior, a partir das 
bandas-sonoras dos filmes da saga. O cenário da 
Platform 9 ¾, a passagem de comboio que leva os 
estudantes a Hogwarts reproduzida especialmente 
para a noite, estará disponível para os fãs tirarem 
fotos.

 Lançamento do livro 
 "Harry Potter & �e Cursed Child. 
 Parts I & II"
À meia-noite em ponto, depois do countdown dos 
feiticeiros, as portas da Livraria Lello abrem-se e 
Dumbledore vai ao palco desvendar a tão aguarda-

da capa do novo livro da saga Harry Potter. 
Também na montra da livraria vai surgir um exem-
plar da obra.
O primeiro fã a entrar na Livraria Lello terá direito 
a uma surpresa especial, preparada com a ajuda da 
Comic Con.
A entrada na livraria será condicionada, feita de 
forma organizada e o sta� irá coordenar as visitas 
para garantir uma boa experiência para os fãs.
A entrada na livraria será condicionada, feita de 
forma organizada e o sta� irá coordenar as visitas 
para garantir uma boa experiência para os fãs. Só 
poderá entrar quem tiver realizado o pré-paga-
mento do livro. Dentro da Livraria Lello há um 
percurso desenhado para os leitores, com muitas 
peças de exposição e colecionáveis. Entre eles, a 
"Firebolt", réplica da primeira vassoura voadora de 
Harry Potter.
No interior, já é possível levantar um exemplar da 
obra, mediante a apresentação do comprovativo de 
pré-pagamento do livro (feito anteriormente nos 
Armazéns do Castelo, Rua das Carmelitas, 166). 
Relembramos, mais uma vez, que J. K.Rowling não 
estará presente. Os livros podem ser carimbados 
com um selo especial, que atesta a presença nesta 
data na Livraria Lello, não estando os exemplares 
autografados pelos autores.
À saída, no exterior, há ainda uma Photobooth 
disponível para uma foto gratuita numa moldura 
especial e temática, com o apoio da Dreambox.

 Encerramento do evento
 Prevê-se o fecho de portas às 02h00 da 
madrugada de domingo, 31 de julho. A livraria 
reabrirá no seu horário normal, no dia seguinte.
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