TAVIRA PROMOVE SEMANA DA LEITURA
A Rede de Bibliotecas de Tavira, com o apoio da Câmara Municipal, promove, de 15 a
20 de abril, a Semana da Leitura, a qual conta com a realização de diversas atividades,
desde ateliês, workshops, exposições e encontros, bem como um flash mob, no dia 17
de abril, pelas 10h00, na Praça da República, com a presença do Presidente da
edilidade, Jorge Botelho.
O programa contempla o seguinte:
- Galeria de autores
De 15 a 20 de abril, nos Transportes Urbanos de Tavira “Sobe e Desce”
Divulgação de excertos de obras da literatura nacional e internacional acerca do Mar.
- Mar de livros
De 15 a 20 de abril, nas lojas do comércio tradicional
Mostra de livros, em parceria com a Associação para o Desenvolvimento Integral da
Baixa de Tavira
- Feira do Livro
De 15 a 20 de abril, na EB1 nº 2 de Tavira (Escola da Porta Nova)
- P’la Corrente: mensagens com sugestões de leitura em garrafas
De 15 a 20 de abril, na EB1 nº 1 de Tavira (Escola da Estação)
- Recital de Poesia com Afonso Dias
15 de abril, Escola Secundária Dr. Jorge Correia
- Leitura em vários sotaques
16 de abril, pelas 11h30, Escola EB D. Manuel I
- Flash mob
17 de abril, 10h00, Praça da República
Colaboração do grupo musical do Agrupamento de escolas D. Paio Peres Correia e do
Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Jorge Botelho. Os participantes far-se-ão
acompanhar por um livro.
- Te-Atrito- peça “Varredor de marés”
18 de abril, Escola EB D. Paio Peres Correia
- Oficina “Quem mexeu no meu queijo”
19 de abril, Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

- Formação “Onde as portas e as janelas dão para o livro”
Dia 20 de abril, Biblioteca Municipal Álvaro de Campos
Iniciativa no âmbito do projeto da Fundação Calouste Gulbenkian / Casa da Leitura
“Cata livros” que tem por objetivo usar a internet para aproximar os jovens leitores de
um conjunto de títulos essenciais da literatura para a infância e juventude. O “Cata
livros” é um sítio na internet dirigido a crianças entre os 08 e os 12 anos, no qual se
desenvolve com regularidade um conjunto de atividades centradas no livro do mês.
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