
PALÁCIO
D. MANUEL

DE

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:
Idade:
Profissão:
Localidade:
Telefone:
e-mail:
Título livro | poesia | texto

Por favor escolha o dia e a hora em que pretende falar, assi-
nalando o quadrado à esquerda da respectiva janela horária.

09:00-10:00 14:00-15:00 19:00-20:00

10:00-11:00 15:00-16:00 20:00-21:00

11:00-12:00 16:00-17:00 21:00-22:00

12:00-13:00 17:00-18:00 22:00-23:00

13:00-14:00 18:00-19:00 23:00-24:00

INSCRIÇÕES:
e-mail: nucleodedocumentacao@cm-evora.pt

Telefone: 266 777 000 (Núcleo de Documentação)
Morada: C.M.E. / Núcleo de Documentação (Praça do Sertório)

LEITURA EM MOVIMENTO
DIA MUNDIAL DO LIVRO

A Divisão de Cultura e Património da Câmara Muni-
cipal de Évora, através do seu Núcleo de Documen-
tação, assinala este ano o Dia Mundial do Livro com 
a iniciativa “Leitura em Movimento” que consistirá 
numa sessão contínua de 15 horas de leitura, a ter 
lugar no próximo dia 23 de abril, quinta-feira, entre 
as 9 e as 24 horas, na Sala dos Leões, sita no edifício 
dos Paços do Concelho. As inscrições já estão aber-
tas a todos os leitores que desejem participar nesta 
iniciativa.

Os participantes na “Leitura em Movimento” vão 
dispor de 10 minutos para falar de uma obra à sua 
escolha e ler um pequeno excerto da mesma. Todos 
temos um livro, um texto ou um poema que em de-
terminado momento da nossa vida teve um especial 
significado na nossa construção enquanto indivídu-
os e cidadãos. É essa experiência que, nesta sessão, 
se pede ao leitor que partilhe com o público.  

A inscrição para participar nesta atividade pode ser 
feita presencialmente no Núcleo de Documentação 
da Câmara Municipal de Évora, por telefone (266 
777 000) ou através de email (nucleodedocumenta-
cao@cm-evora.pt). Esta sessão de leitura é pública, 
pelo que não tem que se inscrever caso deseje ape-
nas assistir, basta comparecer!

Recorde-se que o Dia Mundial do Livro comemora-
-se a 23 de abril, por proposta da UNESCO, tendo 
sido este o dia escolhido para assinalar a data de 
falecimento (1616) de dois vultos fundamentais da 
literatura ocidental: Miguel de Cervantes e William 
Shakespeare.


