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Biblioteca Municipal de Ílhavo implementa Serviço de Empréstimo
com Entrega ao Domicílio
No âmbito das medidas preventivas implementadas pela Câmara Municipal de Ílhavo e
do Estado de Emergência definido pelo Governo, a Biblioteca Municipal de Ílhavo criou, a partir
de hoje, o “Serviço de Empréstimo com Entrega ao Domicílio” em toda a área do Município.
A iniciativa permite, durante este período de isolamento social, que os utilizadores da
BMI possam usufruir do serviço de requisição de livros, CD, DVD a seu gosto ou de vários kits
literários selecionados pela equipa da Biblioteca, sem terem necessidade de sair de casa.
Deste modo, a Biblioteca, cumprindo a sua missão ao serviço dos cidadãos, mantém-se
disponível para continuar a prestar serviços de promoção do livro e da leitura.
Para que o utilizador possa usufruir deste Serviço, deverá aceder ao site da Biblioteca
Municipal e no catálogo pesquisar e selecionar o que pretende. Após a escolha, o pedido de
entrega ao domicílio pode ser efetuado por reserva através do site (efetuar login), por telefone,
por e-mail ou por mensagem no Facebook, indicando a seleção e o respetivo agendamento.
Caso ainda não seja leitor/utilizador da Rede de Bibliotecas de Ílhavo, não hesite e faça
já a inscrição online.
Apesar da BMI manter as suas atividades presenciais suspensas, face ao Plano de
Contingência em vigor, a Biblioteca, mantém disponível um conjunto de iniciativas que podem
ser participadas e desfrutadas por todos, à distância de um clique.
Na próxima quinta-feira, dia 23 de abril, entre as 21h00 e as 22h30, em versão digital, a
Comunidade de Leitores terá uma sessão especialmente dedicada ao dia Mundial do Livro e
dos Direitos de Autor. Aos participantes é solicitado que partilhem com a comunidade um livro
especial, que tenha marcado o gosto pela leitura. Com uma periodicidade quinzenal, a
Comunidade de Leitores irá manter-se, desta vez em formato digital. A participação nas
sessões é gratuita e aberta à comunidade em geral, mediante inscrição prévia.
Para além da Comunidade de Leitores, a Biblioteca Municipal de Ílhavo, consciente do
seu papel e adaptando-se a este período de confinamento, mantém-se ao serviço da
comunidade, tendo reativado várias atividades disponibilizadas em vários canais e plataformas,
nomeadamente:
No Site e Facebook da BMI
• Segunda, terça e quarta-feira: "Hora do Conto" (vídeo), às 16h00.
• Quinta-feira: "Ao Som das Histórias" (podcast), às 11h00 (https://bit.ly/3ad0aga)
• Sexta-feira: "Faz-te à História" (podcast), às 10h00 (http://bit.ly/2Qk7yi4)
• Sábado - Bebeteca, às 10h30 e Hora do Conto, às 16h30.
Na Rádio Terranova
"Ao Som das Histórias" continua a ter lugar a emissão de uma história, na Rádio terra
Nova, em 105.0 FM, todas as quartas-feiras, às 19h15, com repetição aos sábados pelas
09h45. (link disponível no site e facebook da BMI).
Na WebRádio Tropelias & Companhia, a Telefonia d'A Casa do João
A rúbrica "Faz-te à história", programa da Biblioteca, vai para o ar aos sábados das
11h00 às 12h00. (disponível no site e facebook da BMI e em https://acasadojoaoradio.online)
Na Rádio 23 Milhas
“Biblioteca gira, que Gira!”, às quintas-feiras, às 17h00. Acompanhe em 105.00 FM ou ao
vivo, na página de Facebook do 23 Milhas.
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Clubes de Leitura para Pais e Filhos
A Biblioteca mantém as sessões dos Clubes de Leitura para Pais e Filhos “Crescer a Ler”
e “Crescemos e Já Lemos”, neste período comunicando com as famílias, recorrendo ao digital.
Sendo partilhadas as leituras e tarefas através da página do facebook.

Serviço de atendimento e informação da Biblioteca Municipal de Ílhavo, de segunda
a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, por telefone, email, ou por mensagem através do Facebook.
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