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Ano letivo 2017/2018 arranca com muitas novidades na Biblioteca 

Municipal de Ílhavo 

Neste início de temporada, a Biblioteca Municipal de Ílhavo apresenta-se preparada para ir 

ao encontro dos seus utilizadores com o regresso de diversas atividades: “Comunidade de 

Leitores”, do “Saberes com Sabor”, dos Clubes de Leitura para Pais e Filhos e, 

garantidamente, todos os sábados atividades diferentes para as famílias. 

A “Comunidade de Leitores” está de volta. A primeira sessão, que será dedicada ao livro 

“Até que o mar nos separe”, de Maria José Santana, está agendada para o dia 12 de outubro 

(quinta-feira), pelas 21h00, no Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré. No mês seguinte, no dia 

9, à mesma hora e no mesmo local, o livro “Amores de Ria”, de José Barreto, será o mote para 

uma conversa informal com o autor.  

Promover os autores locais é o objetivo desta “Comunidade de Leitores”, que se realiza 

mensalmente, entre as 21h00 e as 23h00, no Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré. 

A iniciativa “Saberes com Sabor” está igualmente de volta com novas sessões teórico-

práticas e novas temáticas: “Da horta para o frasco” (21 de outubro), “Potencie a sua 

digestão” (18 de novembro), “Reforce os seus níveis de energia” (13 de janeiro de 2018), 

Iogurtes e “manteigas” vegetais… como preparar em casa! (24 de fevereiro de 2018), “Como 

ler o rótulo de um cosmético” (17 de março de 2018), “Sumos e Batidos Saudáveis” (14 de 

abril de 2018), “Ervas aromáticas: cultivo e manutenção!” (12 de maio de 2018).  

Todas as sessões decorrem na Biblioteca Municipal de Ílhavo e têm início às 16h30, sendo 

a inscrição prévia obrigatória no valor de 5 euros. 

Os “Clubes de Leitura para Pais e Filhos” também regressam este mês com novas 

sessões pensadas e criadas para as famílias do “Crescer a Ler” e “Crescemos e Já Lemos”. A 

Biblioteca Municipal de Ílhavo promove, desde 2008, os “Clubes de Leitura para Pais e Filhos”. 

O livro como objeto de prazer, a exploração de contos, histórias, rimas, lengalengas, músicas, 

poemas, entre outras atividades, fazem parte da dinamização destas sessões, pensadas e 

construídas para as famílias, tendo em consideração o seu papel fundamental na promoção 

do contacto da criança com o livro e estimulação para a leitura. As sessões são realizadas 

mensalmente, aos sábados. 

 Nos sábados serão sempre dinamizadas muitas atividades, especialmente dedicadas às 

famílias: “Bebeteca”, “Hora do Conto”, “Ateliê de Expressão Plástica” e “Teatro de 

Fantoches”.  

A “Bebeteca” possibilita às crianças, desde tenra idade, o contacto com o livro e com a 

leitura, com a palavra escrita e também com as ilustrações. Pretende ser um espaço de 

descoberta em família na exploração do livro como um objeto de encantamento.  

A “Hora do Conto” é promovido o livro e a leitura, através da narração de histórias/contos 

de forma alegre e agradável, atraindo as crianças para o universo da literatura, ajudando, 



assim, a formar novos leitores. A seleção dos contos tem em conta, principalmente, dois 

parâmetros: o autor destacado na secção infanto-juvenil do respetivo mês e também o projeto 

“Ao Som das Histórias” e realiza-se diariamente, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal de 

Ílhavo e no Polo de Leitura da Gafanha da Nazaré.  

Os “Ateliês de Expressão Plástica” são sempre desenvolvidos numa lógica de 

continuidade da “Hora do Conto” e pretendem ser um momento de criatividade em família. O 

“Teatro de Fantoches”, realizado aos sábados uma vez por mês, pretende ser um momento 

mágico para as crianças, uma hora do conto diferente prazerosa, interessante e criativa, onde 

as personagens ganham vida. 

 

Participe nas diversas atividades da Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

 

Mais informações disponíveis pelo n.º  234 321 103 ou pelo e-mail: biblioteca_municipal@cm-

ilhavo.pt 

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt  

www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo 

GPS: 40º36’19.630” | -8º 40’16.381” 

 

Horário de funcionamento: 

Terça a sábado: 10h00~18h30 
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