
 

 

Sinopse 

Constituindo-se como missão da APCEP (Associação Portuguesa da Cultura e Educação permanente) a 

divulgação dos princípios e práticas da educação permanente e do desenvolvimento cultural, pretende a 

associação desenvolver um ciclo de encontros, reflexões e debates em torno da temática Leitura e 

Leitores. As sessões visam integrar a partilha de experiências e de práticas entre instituições, associações 

e especialistas, amigos e associados da APCEP. 

A partir da realidade do Centro Interpretativo de Marvila e Beato (projeto ROCK – Horizonte 2020), 

recentemente criado na Biblioteca de Marvila, onde se reinventam as funções tradicionais da biblioteca 

que se torna um centro cultural de proximidade e um espaço de recolha/partilha de memórias locais, 

iremos abordar as estratégias para a conquista de mais utilizadores e leitores. 

No formato workshop em que se prevê a partilha de experiências e a participação do público, nesta 

primeira sessão, serão discutidas as práticas e estratégias para atrair novos públicos adultos e o desafio 

de transformar uma comunidade de não leitores em leitores, o desenvolvimento de atividades de 

promoção da leitura, a utilização dos espaços na promoção do livro e da leitura, ou o papel dos técnicos 

e educadores na mediação leitora, num compromisso coletivo de formar leitores. 

Painel de intervenientes: 

 
 

Alexandra Aníbal é doutorada em sociologia pelo ISCTE-IUL. Exerce a 
sua atividade na Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal 
de Lisboa, onde coordena os projetos de recolha de memórias do 
município, um dos quais o Centro Interpretativo de Marvila e Beato. 
 

 
 

Fernando Azevedo é docente do Instituto de Educação da 
Universidade do Minho. É o coordenador científico do Plano Local de 
Leitura de Braga. Pertenceu à Comissão de Especialistas do Plano 
Nacional de Leitura e hoje integra a sua Comissão de Honra. Possui 
obras publicadas nos domínios da hermenêutica textual, literatura 
infantil e formação de leitores. 
 

 

Isabel Marques é professora e integra a equipa do Plano Nacional de 
Leitura 2027, sendo responsável pelos projetos dirigidos à população 
adulta tais como o Ler+ Qualifica, o Ler Maior e o Ler+ Fácil do 
Programa Adultos a Ler. 

 

Inscreva-se em: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocuyorjsoGt1sfxdpyOyUqxT_XvA3_sFp 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocuyorjsoGt1sfxdpyOyUqxT_XvA3_sFp
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocuyorjsoGt1sfxdpyOyUqxT_XvA3_sFp

