Nota aos órgãos de informação
Conheça a programação de fevereiro da BMAC
A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos (BMAC) contempla uma programação regular dirigida a diferentes
públicos.
Para fevereiro está agendado um conjunto de projetos 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 14h00, à “Hora da História”,
a qual contempla as seguintes ações:
• A imaginação na palma da mão: História “A Zebra Camila” de Marisa Núñez
• Uma mão cheia de letras: História “O Pescador de Estrelas” de Mathilde Ferreira Neves
Ainda, neste âmbito, encontra-se agendada, para as quartas-feiras, pelas 14h00, a iniciativa “Histórias
sentidas”. Dirigida ao público com necessidades educativas especiais, o livro do mês é: “Dez Amigos” de Inés
Rosales e Elena Odriozola.
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.
É possível, ainda, uma visita guiada ao espaço, à quarta e sexta.
Além da programação regular, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos contempla outras atividades,
nomeadamente:
01.02 | 18h00
Palestra “Historical Pousadas” por Peter Kingdon Booker
Org.: AHA – Associação dos Historiadores do Algarve
13.02 | 17h00
Palestra “Nomes do Arco da Velha”, por Maria Celeste Augusto
Org.: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP)
Colaboração: Institute of Linguistics OTS / Utrecht University
19.02 | 18h00
Conferência “Repensar António Sérgio, Hoje” (no âmbito do projeto Artes & Letras)
Org.: Câmara Municipal de Tavira

26.02 | 11h00
Palestra “Gibraltar” por Peter Kingdon Booker
Org.: AHA – Associação dos Historiadores do Algarve
27.02 | 17h00
Apresentação de livro e conversa com os autores “Hipantropias e outros poemas e desenhos” de Rui Dias
Simão
Org.: Câmara Municipal de Tavira
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