CURSO “A ARTE DE LER” COM MIGUEL REAL, JOSÉ FANHA E VIOLANTE MAGALHÃES
Se Verão é tempo de praia e férias é também altura de descobertas e viagens
literárias. Apostando em três reconhecidas figuras do cenário literário nacional
– Miguel Real, José Fanha e Violante Magalhães -, a Biblioteca Municipal
Álvaro de Campos oferece aos leitores destinos múltiplos para este Verão
(Julho, Agosto e Setembro), através de rotas que não vai poder perder…
Dividido em três módulos distintos, o romance contemporâneo, a cargo de
Miguel Real, realiza-se, entre 07 e 09 de Julho (18h00-21h00), enquanto o
módulo da poesia, a cargo de José Fanha, decorre, de 17 a 19 de Agosto
(18h00-21h00), e a literatura infanto-juvenil, ministrada por Violante Magalhães,
tem lugar nos dias 02 (18h00-21h00) e 03 (10h00-13h00 e 14h00-17h00) de
Setembro.
Se ler é um mergulho, uma viagem, um vício e uma festa, os que fazem da
leitura uma aventura diária encontram os seus livros das mais diversas
maneiras. Através de recomendações de amigos, de destaques no jornal ou na
biblioteca de programas de televisão. Mas há sempre mais e mais autores,
mais e mais livros. E a maior parte dos leitores tem muita dificuldade em
orientar-se no meio dessa maravilhosa floresta.
Por isso, três especialistas em leitura falarão das suas paixões, dos seus
autores e das suas leituras. Proporão caminhos de entrada na tal floresta
maravilhosa que é o mundo dos livros e das bibliotecas.
“A ARTE DE LER” é uma viagem pelos livros e as leituras para quem lê e para
quem não lê, mas já desconfia do muito que anda a perder”.
As inscrições poderão ser feitas, até dia 06 de Julho, através de telefone 281
320 585 ou do e-mail: biblioteca@cm-tavira.pt
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