
 

PROXIMIDADE E ACOMPANHAMENTO  

SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA CÂMARA DE MANGUALDE 

PROJETO “ESTAMOS CONTIGO”  
Continua a manter a comunidade próxima da Biblioteca Municipal 
 

O projeto “ESTAMOS CONTIGO” foi lançado pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Biblioteca Municipal 

a 24 de março, com o objetivo de manter a proximidade da Biblioteca com os seus leitores e com a 

comunidade em geral. Nesse sentido, foram criadas rubricas diárias no Facebook, de sugestões de leitura, 

história e personalidades locais, desafios, divulgação de músicas, filmes, walking dream therapy, concertos 

online, momentos de leitura de contos, poemas e textos, entre muitas outras ações. A Câmara Municipal e a 

Biblioteca deixam uma palavra de agradecimento a todos os seguidores e consumidores ativos deste projeto, 

e já são bastantes. 

 

Estimulando a política de proximidade e a relação personalizada com os leitores, a Biblioteca tem estabelecido 

contacto telefónico com os leitores ativos de forma a manter o laço que os une à instituição. Estes telefonemas 

permitem a divulgação de sugestões de leitura, a leitura 

de poemas ou textos ou, simplesmente, escutar a 

angústia de quem está em isolamento social e aproveita a 

linha para desabafar. O feedback destes telefonemas tem 

sido gratificante, provando que os afetos são essenciais 

para provocar o conforto que faz falta neste período. 

 

EMPRÉSTIMO E ENTREGA DE LIVROS.  

A PRIMEIRA ENTREGA. 
Para reforçar o Projeto “Estamos Contigo” foi ainda criado 

o serviço de empréstimo de livros com entrega ao 

domicílio dos leitores. A primeira leitora a recorrer a este 

serviço foi a Ana Filipa Gonçalves Lopes, uma jovem de 19 

anos, que tirou uma foto com o livro requisitado, 

entregue pela Biblioteca Municipal (O fim da história e o 

último homem de Francis Fukuyama) e a partilhou com a 

Biblioteca em forma de agradecimento.   

 

 

 

Mangualde, 29 de abril de 2020. 
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