
 

 

 

 
 

‘SEMANA DA LEITURA’ EM MANGUALDE 
 

Mangualde realizou mais uma ‘Semana da Leitura’. Esta é uma iniciativa de âmbito nacional que se repete 
anualmente. Organizada pelo Plano Nacional de Leitura 2027, conta com a colaboração da Rede das 
Bibliotecas Escolares, da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), do Camões IP, da 
Direção de Serviços de Ensino e Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE) e da RTP. 
 
O seu principal objetivo é sensibilizar crianças e jovens para a importância do livro e da leitura. 
 
 
 

DIAS 20 E 21 DE MARÇO 

DUAS CENTENAS DE CRIANÇAS  
APRENDERAM QUE LER PODE SER DIVERTIDO 

 
Nos dias 20 e 21, a Semana da Leitura foi assinalada através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, 
que preparou uma pequena dramatização a partir do conto "Que Coelhos irritantes!" de Ciara Flood. ‘Os 
coelhinhos, que também podem ser de Páscoa, são deveras irritantes para o vizinho urso que só quer 
estar em paz...’ – este foi mote da peça, mais uma iniciativa divertida de sensibilização das crianças para 
a leitura, porque ler pode ser divertido. 
 
Cerca de duas centenas de crianças, do Agrupamento de Escolas de Mangualde dos 1º e 2º anos do 1º ciclo, 
assistiram a esta dramatização entre os dias 20 e 21 de março.  
 
 



 

 

Sinopse: 
“O Urso vivia sozinho no meio do nada e era mesmo assim que ele gostava de viver. 
Por isso, podes imaginar como ficou zangado, quando uma família de coelhos construiu a sua casa 
mesmo ao lado da dele!” 

 
 

DIA 22 DE MARÇO 

JOÃO AZEVEDO PARTILHOU LEITURAS  
COM ALUNOS DO 12.º ANO DA ESFA 

 
Na quinta-feira, dia 22, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, partilhou, como já 
vem sendo hábito, leituras com os alunos da Escola Secundária Felismina Alcântara. 
 
O Presidente retribuiu o gesto dos alunos do 12.ºB, que presentearam o Executivo com algumas leituras 
antes da Reunião de Câmara desta semana. 
 
 
 
Mangualde, 27 de março de 2018 
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