Nota aos órgãos de informação
Qual a programação da BMAC em abril?
A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos (BMAC) integra na sua programação um conjunto de projetos e
eventos com vista a promover o gosto pelos livros e incutir nos mais novos hábitos de leitura.
No decorrer deste mês, é possível assistir, às terças e quintas, entre as 10h30 e as 14h30, à “Hora da História”,
a qual contempla uma das seguintes obras:
 “O coelhinho branco” de Xosé Ballesteros
 “Quiquiriqui” de Marisa Núñez
 “Simão Mentiras” de Roberto Aliaga
Encontra-se agendada, igualmente, para as quartas-feiras da segunda quinzena do mês, pelas 14h30, a
iniciativa “Histórias sentidas”. Dirigida ao público com necessidades educativas especiais, o livro do mês é: “O
Pássaro da Alma” de Michal Snunit.
A BMAC possibilita, também, uma leitura partilhada em família com a iniciativa “Conta-me uma história”.
O projeto “Memórias (e)ternas” destina-se aos utentes de lares e centros de dia e decorre, nas quarta-feiras
da primeira quinzena. Em abril, o destaque incide sobre os contos tradicionais portugueses, adaptação de Alice
Vieira.
O projeto “A Biblioteca mais próxima” visa realçar o fundo documental. O autor em análise é Sophia de Mello
Breyner.
É possível, ainda, uma visita guiada ao espaço, à quarta e sexta.
Além da programação regular, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos dispõe de outras atividades,
nomeadamente:
12.04 | 18h00
Artes & Letras – Palestras e debates
“Renascimento – Um período inovador na história da Humanidade no que concerne à medicina na figura de
André Vesalius” por José Manuel Martins Ferreira Coelho
Org.: Câmara Municipal de Tavira
15.04| 18h00
Apresentação do livro “Definições Fundamentais”, poemas de Cláudio Guimarães dos Santos
Org.: Cláudio Guimarães dos Santos

16.04 | 17h00
Ciclo de palestras “Os provérbios e o entendimento global”
Conferência “Etnomatemática” por Maria Cecília Costa
Org.: Associação Internacional de Paremiologia (AIP – IAP)
Colaboração: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Até 22.04
Dia Mundial da Floresta e Poesia
Exposição de fotografia “Terra cinza” de Miguel Proença
Org.: Câmara Municipal de Tavira
22.04 | 18h00
Encontro com os autores
Apresentação do livro “Chompe-lompe e orelhudo na floresta do bailadoiro” de Silvina Coelho Patrício
Org.: Câmara Municipal de Tavira
26 e 28.04 | 10h30
“Histórias enleadas” e oficina de trabalho em lã
Org.: Câmara Municipal de Tavira
Colaboração: Semente de Alfarroba
28.04 | 17h00
Aula aberta “O papel central do cultivo da energia na melhoria da saúde e prevenção da doença” por Helena
Pereira
Org.: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP)
Colaboração: Helena Pereira
29.04 | 18h00
Palestra “D. João V, O magnífico” por Peter Booker
Org.: AHA – Associação de Historiadores do Algarve
Tavira, 04 de abril de 2016
O Gabinete de Relações Públicas
(processado por computador)

