08 A 13 DE MARÇO
DESTAQUE | INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO SOBRE O CONDE DA PRAIA

A Biblioteca está a preparar a exposição “Teotónio de Ornelas: o Latifundiário Liberal”.
A inauguração acontece no dia 19 de março, às 18h00, com a palestra “Teotónio de Ornelas: 1834-1852” proferida
pelo historiador José Guilherme Reis Leite, seguida de visita guiada à exposição.
Garanta a sua inscrição pelo e-mail: comunicacao.bparlsr@azores.gov.pt (inscrições limitadas).

DIA MUNDIAL DA POESIA CELEBRADO EM MOSTRA

Este mês, a Biblioteca mostra-se em verso.
Assinalando o Dia Mundial da Poesia – 21 de março, foi preparada uma seleção de livros deste género literário.
Venha conhecê-los, na Sala de Leitura e Empréstimo Domiciliário.
VER +

ESTREIA DE “AS CONTAS LÁ DE CASA” | NOVA SÉRIE NO FACEBOOK DA BIBLIOTECA

“As Contas lá de Casa” é o título da série de quatro episódios que estreou na passada semana.
Veja aqui o primeiro vídeo, e siga as dicas da Catarina Rebelo para conseguir equilibrar o orçamento familiar, cumprir
as suas responsabilidades financeiras e ter dinheiro para realizar os seus sonhos.
VER +

PODCAST “LIVRO DE CABECEIRA” | 11º EPISÓDIO NO AR

Deixe-se guiar na história do livro pela voz de quem o leu.
Este mês o convidado do podcast “Livro de Cabeceira” é Filipe Fernandes, que apresenta a obra “O Alienista” de
Machado de Assis.
Esta é uma iniciativa em parceria com a Casa do Aço – Podcast.
Ouça, carregando na imagem, ou ainda nas seguintes plataformas: Soundcloud: Spotify:

SUGESTÕES DE LEITURA | SELEÇÃO DE FILIPE FERNANDES
Terceirense nascido em Coimbra, há 39 anos, que continua seduzido pelos Açores, desde 2005. É Psicólogo,
Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, formador e palestrante. Casado e feliz pai da Mariana que, para
orgulho dos seus pais, se sente em casa na Biblioteca. É co-autor do projecto, e do livro, “Entre a Vida e a Memória:
Histórias de um Hospital”.

Ver +

Para deixar de receber as newsletter da BPARLSR no seu e-mail, clique aqui!
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