
Café com Leitura 

 Responsável pelo projeto: Dalva Tavares Lima / 

Biblioteca Juracy Magalhães Júnior-Itaparica 

 

  Contatos: E-mail: bjmjr.itaparica@fpc.ba.gov.br e 

bibliotecailha@hotmail.com  

Telefones: 71 3631-1636 / 3631-3333 / 3631- 3368 / 

3631-2273 

 

 Local de aplicação do projeto: Municípios de Itaparica, 

Vera Cruz e Salinas, veranistas, turistas e visitantes de 

diversos estados do Brasil e vários países do mundo.  



 Objetivos do Projeto: 

 

I.  Motivar a leitura de livros e periódicos em ambiente acolhedor no horário 

das 18 às 22 horas, no jardim externo da Biblioteca aos sábados, durante o 

período de verão e de férias escolares.  

 

II.  Interagir o público como intelectuais desta e de outras comunidades, 

escritores, poetas e artistas. 

 

III.  Realizar uma programação visando conquistar um público flutuante e 

incentivar veranistas, turistas e visitantes dos Municípios de Itaparica, Vera 

Cruz e Salinas a frequentar a biblioteca unindo o útil ao agradável, ler com 

prazer; 

 

 Público – alvo : A Comunidade em geral (da ilha de Itaparica), veranistas, 

turistas e visitantes dos Municípios de Itaparica, Vera Cruz, Salinas e de 

diversos estados do Brasil e vários países do mundo.  



A Biblioteca Juracy Magalhães Júnior-Itaparica 

foi idealizada por expressivas personalidades da 

vida cultural e política da Bahia, liderada pelo 

general Juracy Montenegro Magalhães, 

governador do Estado durante três períodos. Foi 

inaugurada em dezembro de 1968.O CAFÉ 

COM LEITURA é um projeto pioneiro iniciado 

em 05/01/06 na Biblioteca Juracy Magalhães 

Júnior – Itaparica, ideia inspirada em experiência 

de três décadas ao atendimento e convivência 

com veranistas, turistas, visitantes, público 

flutuante do período de veraneio em janeiro  e a 

população em geral, de todas as faixas etárias, 

dos municípios de Itaparica, Vera Cruz e 

Salinas. Com base na própria infraestrutura do 

município de Itaparica, cidade balneária, 

pensou-se oferecer um espaço agradável, 

confortável, acolhedor, no período de veraneio, 

a um público diversificado para saborear, chá, 

chocolate acompanhado de sequilhos, tortas, 

salgados, doces e um delicioso café expresso 

estimulante das atividades intelectuais ao som 

de uma boa música das noites itaparicanas. 

Com este projeto nasce uma nova opção para 

despertar o hábito pela leitura, oferecendo, 

vários títulos de jornais, revistas, informativos, 

livros inclusive infanto-juvenis ao público leitor e, 

também, facultando empréstimo dos livros 

expostos em stand instalados na dependência 

externa da biblioteca, oportunizando, também, 

encontros agradáveis com amigos, escritores, 

poetas e artistas de todos os segmentos da 

comunidade. 

Durante o Projeto temos uma programação 

muito diversificada, entre as quais destacamos: 

apresentação de teatro musicado, lançamento 

de CD, lançamento de livro, apresentação 

musical, exposição fotográfica, exposição de 

artes visuais, exibição de filmes e 

documentários, comemoramos o aniversário do 

escritor itaparicano João Ubaldo Ribeiro (2004 a 

2014) entre outras. 

 



Resultados: Mesmo com 

poucos recursos, a adesão 

do público gira em torno de 

5.000 (cinco mil) pessoas, 

que comparecem e 

interagem com as 

apresentações durante a 

realização do Projeto. 

 






