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1. Biblioteca Municipal de Ílhavo superou em 2018 todos os 
indicadores de 2017 

 

Ao longo do ano 2018, a Biblioteca Municipal de Ílhavo e os seus Polos de Leitura 

registaram um total de 76.724 utilizadores, o que representa um acréscimo de 13.224 de 

pessoas que participaram e usufruíram dos seus serviços e atividades, comparativamente com 

2017. 

O registo crescente destes indicadores, quer na Biblioteca, quer nos Polos de Leitura, 

nomeadamente na Gafanha da Nazaré, evidencia a procura cada vez maior deste espaço 

municipal muito próprio de cultura, saber, formação, estudo e conhecimento. 

Os resultados em 2018 revelam o interesse que a comunidade, não só ilhavense, como 

dos municípios vizinhos, continua a demonstrar pela oferta de serviços da Biblioteca Municipal 

de Ílhavo. 

Espelho desta realidade são os indicadores do número de novas inscrições (575) e do 

serviço de empréstimos que registaram um total de 33.428 requisições domiciliárias e 7.296 de 

consultas locais, bem como a utilização das nossas salas para trabalho e/ou estudo. 

O Serviço Educativo, as inúmeras ações de formação, as atividades de leitura e partilha 

de livros, a frequência das famílias ao sábado, nomeadamente a participação nas sessões da 

hora do conto (incluindo o Teatro de Fantoches), continuam a ter cada vez mais procura, num 

total de 28.327 participantes, contribuindo para a afirmação da Biblioteca Municipal de Ílhavo 

no contexto regional e nacional como um importante veículo de promoção do livro e da leitura. 

 

 

 

2. Centro de Documentação de Ílhavo apresenta “O arquivo do 
avesso com… documentos que contam histórias” 

 

Amanhã, 27 de fevereiro, pelas 14.30 horas, o Arquivo vai ser virado do avesso com a 

atividade "Documentos que contam histórias". 

Trata-se de um café-concerto, no qual, num ambiente informal e descontraído, os 

participantes contarão histórias e memórias inspiradas em documentos, tais como fotografias, 

recortes de imprensa, cartas, entre outros, acompanhadas por breves apontamentos musicais 

relacionados com a identidade ilhavense. 

Com esta iniciativa, o Centro de Documentação de Ílhavo, da Câmara Municipal, 

pretende proporcionar uma tarde diferente, com ‘estórias’ inspiradoras das gentes e da 

memória de Ílhavo, consciencializando para a importância dos arquivos e para o facto de que 

todos podem ser produtores de informação. 

A atividade é gratuita e dirigida ao público em geral. 


