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1 - ASSINATURA DO PROTOCOLO DO PLANO NACIONAL DE LEITURA
A Câmara Municipal de Ílhavo adere ao Plano Nacional de Leitura, através de um Protocolo

com o Ministério da Cultura, numa cerimónia de assinatura que e decorrerá hoje, dia 30 de
Abril, pelas 17h30 na Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI), com a presença em representação
do PNL da Dra. Teresa Calçada, Comissária Adjunta do PNL, e o Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves.

Com a assinatura do Protocolo do Plano Nacional de Leitura, a Câmara Municipal de
Ílhavo, pretende levar os cidadãos a ler mais e melhor, proporcionando-lhes um maior acesso
ao livro e à leitura desde a primeira infância até à idade adulta. Com esta adesão, pretende-
se promover, de forma mais eficaz, junto das escolas e das famílias, o contacto com os
livros e o gosto pela leitura. Entre as várias obrigações, o PNL ficará responsável pelo apoio
financeiro durante os três próximos anos aos jardins-de-infância e escolas dos 1.º e 2.º ciclos
do Ensino Básico do concelho com vista à aquisição de conjuntos de livros destinados a
leitura orientada nas salas de aula e nas demais actividades curriculares.

2 - ASSINATURA DO PROTOCOLO DA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE ÍLHAVO
Em simultâneo, (hoje pelas 17:30h na Biblioteca Municipal de Ílhavo), será também

assinado um Protocolo de Cooperação e Constituição da Rede de Bibliotecas de Ílhavo
(Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares). A Rede de Bibliotecas de Ílhavo, é oficialmente
criada por protocolo assinado, entre a Câmara Municipal de Ílhavo, os Agrupamentos de
Escolas de Ílhavo, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré, a Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré, a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes e o Centro de
Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro
(CFAECIVOB), na Biblioteca Municipal de Ílhavo, enquanto sede do Serviço de Apoio às
Bibliotecas Escolares (SABE).

Este é sem dúvida o culminar de uma realidade, baseada num trabalho contínuo de
persistência, dinamização, promoção e divulgação de práticas que permitem dotar os seus
leitores e utilizadores de competências nos domínios da informação e da literacia. Ao longo
destes últimos anos, o trabalho em equipa aproximou as nossas Bibliotecas Escolares e a
Biblioteca Municipal na dinamização e promoção da leitura como factor primordial das
aprendizagens. Na mesma data é apresentado o Cartão de Utilizador RBI, a ser implementado
no inicio do próximo ano lectivo, permitirá a todas as crianças e jovens que frequentam as
Jardins de Infância e Escolas do Concelho de Ílhavo, aceder em simultâneo ao serviço de
empréstimo nas Bibliotecas Escolares e na Biblioteca Municipal, a articulação entre ambas
sai reforçada, bem como a oferta mais alargada dos recursos documentais.

3 - CONCURSO LITERÁRIO JOVEM
A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder hoje, pelas 18h30, no Centro Cultural de

Ílhavo, à entrega dos certificados de participação no VIII Concurso Literário Jovem, assim
como dos respectivos prémios aos vencedores.

Nesta sessão irá ainda ser apresentada publicamente a segunda edição do livro “Era
uma vez…”, que contém todos os trabalhos premiados nas últimas quatro edições deste

informação



Concurso.
Na edição 2009 do Concurso Literário Jovem foram mais uma vez recebidos dezenas

de trabalhos, oriundos de alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário das Escolas do Concelho de Ílhavo.

Este concurso, que contempla as categorias texto narrativo e texto poético, visa, antes
de mais, fomentar as práticas da escrita e da leitura entre os jovens.

4 - COMEMORAÇÕES DO 1º DE MAIO
O Município de Ílhavo comemora o dia do Trabalhador com iniciativas várias, onde a

música em especial o folclore e o desporto tem lugar privilegiado. Assim, as comemorações
terão início hoje, dia 30 de Abril, pelas 21h30 com um baile  à moda antiga pelo o Grupo
Musical “Sequencia”, no Largo da Capela da Senhora dos Campos.

Amanhã, dia 1 de Maio, pelas 9h00 terá inicio o VI Torneio Quadrangular do Trabalhador
- Futsal  no Polidesportivo da Sra. dos Campos.

Pelas 12h00, será assinado o Protocolo de cooperação entre a CMI e a Associação
Desportiva e Cultural Srª dos Campos, pelo que aproveitamos o ensejo para convidar V.
Exas. a participar nesta simples mas significativa cerimónia. Após a cerimónia de assinatura
do Protocolo, decorrerá o já tradicional Jogo de Futebol entre Autarcas/Dirigentes Associativos
no referido  Polidesportivo agora inaugurado.

Ainda amanhã pelas 16h00, terá início o Festival de Folclore da Primavera e sessão de
Karaoke à noite.

As comemorações encerram no dia 2 de Maio com a actuação do Grupo “Mega”, também
no Largo da Senhora dos Campos.

Estas iniciativas são uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Ílhavo, Junta
de Freguesia de S. Salvador, ADCR Sra dos Campos e Rancho Regional da Casa do Povo
de Ílhavo.

Grata pela atenção dispensada a estes, apresento os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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